NAVODILA ZA UPORABO

SL

Prevod originalnih navodil

SERIJA PASCAL

Krilne rotacijske črpalke z velikostjo pretoka od 5 do 21 m3/h

Dobrodošli

Krilne rotacijske črpalke
Spoštovani!
Pravkar ste kupili krilno
rotacijsko črpalko podjetja
Pfeiffer Vacuum.
Zahvaljujemo se vam za nakup,
ponosni smo, da vas lahko
uvrstimo med svoje stranke.
Ta izdelek je plod dolgoletnih izkušenj
podjetja Pfeiffer Vacuum SAS na
področju krilnih rotacijskih črpalk.

NAČINI UPORABE:
•

RAZISKAVE IN RAZVOJ
Fizikalni in kemijski laboratoriji itd.

•

INDUSTRIJA
Živilski izdelki (liofilizacija), farmacevtski proizvodi, proizvodnja
elektronskih cevi, metalurgija, sistemi za sušenje, hladilni sistemi, kemična
industrija itd.

•

INSTRUMENTI
Masna spektrometrija, centrifuge, elektronski mikroskopi, sistemi za
zaznavanje puščanja itd.

•

RAZLIČNE OBDELAVE POLPREVODNIKOV

Priporočamo, da pred začetkom
uporabe črpalke pozorno preberete ta
navodila za uporabo, zlasti
poglavje
o
namestitvi
in
delovanju, da boste lahko
optimalno
izkoristili
ravni
zmogljivosti naprave
in s tem dosegli zadovoljstvo ob uporabi.

Varnost ob delovanju izdelka je
zagotovljena, če se uporablja v skladu
z namensko uporabo in v okviru
obratovalnih pogojev, opredeljenih v
teh navodilih.
Odgovornost lastnika je, da:
- usposobi upravljavce naprave, če
ne razumejo jezika, v katerem so
napisana navodila za uporabo;
- poskrbi, da upravljavci poznajo
varne prakse uporabe izdelka.

Izdelek je zasnovan, da ustvarja vakuum s črpanjem plinov, ne pa tudi
tekočin ali trdnih snovi. Predviden je za uporabo in industrijskem okolju.
Črpalke ni dovoljeno uporabljati v okolju, v katerem obstaja nevarnost
eksplozije. Za preučitev določene lokacije se obrnite na najbližjo podporno
službo.
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Ta izdelek je skladen z zahtevami evropskih direktiv, navedenih v Izjavi o skladnosti, ki je
na 47. strani teh navodil.

Avtorske pravice/intelektualna lastnina:
Izdelki Pfeiffer Vacuum so predmet avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine, ki
veljajo v kateri koli pristojnosti.
Vse pravice pridržane, vključno s pravico do kopiranja dela ali celote tega
dokumenta brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Pfeiffer Vacuum SAS.
Podjetje Pfeiffer Vacuum SAS si pridržuje pravico do sprememb specifikacij in
informacij brez predhodnega obvestila.

Simbol/oznaka

Opis
Opozorilo: tveganje zaradi visoke temperature
Opozorilo: tveganje električnega šoka

~

Nevarnost: glejte navodila za uporabo
Izmenični tok
Stikalo za VKLOP
Stikalo IZKLOP
Ozemljitveni terminal

POZOR

(!) POZOR

(!) OPOZORILO

(!) NEVARNOST

VHOD

Vhodna prirobnica črpalke

IZHOD

Izhodna prirobnica črpalke

Opozorilo na potencialno nevarne okoliščine, ki lahko, če se jim ne izognemo, privedejo
do materialne škode.

Opozorilo na potencialno nevarne okoliščine, ki lahko, če se jim ne izognemo, privedejo
do lažjih ali zmernih telesnih poškodb. Opozarja lahko tudi na nevarne načine ravnanja.

Opozorilo na potencialno nevarne okoliščine, ki lahko, če se jim ne izognemo, privedejo
do smrti ali hujših telesnih poškodb.

Opozorilo na neposredne nevarne okoliščine, ki bodo, če se jim ne izognemo,
povzročile smrt ali hujše poškodbe (ekstremne okoliščine).
Preden izdelek vklopite, preučite navodila za uporabo in zagotovite upoštevanje
navedenih varnostnih napotkov. Prepoznali jih boste po oznakah »PREVIDNO«,
»OPOZORILO« in »NEVARNOST«.
Nasveti za dobre prakse in priporočila proizvajalca so v sivih okvirjih.
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Predstavitev palete izdelkov

Širok nabor

Krilne rotacijske črpalke z oljnim tesnilom se uporabljajo na vseh področjih vakuumske tehnike.

Posebne rešitve, prilagojene
različnim načinom uporabe

Uporabljajo se lahko samostojno za doseganje vakuuma, ki znaša največ 0,75 Torr
(1 · 10-3 hPa), ali pa v črpalnih sestavih, npr. na izpustu difuzijske črpalke ali
turbomolekularne črpalke.

Serija SD

Večnamenske standardne črpalke (nekorozivni načini uporabe). Proizvodnja žarnic,
televizijskih cevi, elektronskih cevi, metalurgija, centrifuge itd.

Seriji I, SDI

Črpalke, zasnovane za doseganje zahtev, ki veljajo za analitične instrumente ter
področje raziskav in razvoja
Masni spektrometri, elektronski mikroskopi, GC/MS, LC/MS, analizatorji plina,
detektorji netesnosti, sterilizatorji itd.

Serija C1

Črpalke, primerne za črpanje korozivnih plinov.
Raziskave in razvoj, laboratoriji, liofilizacija, črpanje topil itd.

Serija C2

Črpalke z večjo vzdržljivostjo za doseganje zahtev, ki veljajo za bolj agresivne obdelave v
industriji polprevodnikov.
Ionska implantacija, naprševanje itd.
Nom. vel. pretoka
Serija I

5

10

15

21

2 stopnji

2005I

2010I

2015I

2021I

1 stopnja

1005SD

/

1015SD

/

2 stopnji

2005SD

2010SD

2015SD

2021SD

Serija SDI

2 stopnji

2005SDI

/

/

/

Serija C1

2 stopnji

2005C1

2010C1

2015C1

2021C1

Serija C2

2 stopnji

/

2010C2

2015C2

2021C2

Serija SD
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m3/h
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Modeli črpalk z velikostjo pretoka
od 5 do 21 m3/h imajo naslednje
lastnosti:
– motor z direktnim pogonom, ki
zagotavlja kompaktnost;

– univerzalni trifazni ali enofazni
motor se lahko odstrani
neodvisno od preostalih delov
črpalke, ne da bi bilo treba
izprazniti posodo za olje;
– na posodi za olje se lahko v
navpičnem okencu preveri raven
olja med polnjenjem posode in
med delovanjem črpalke;
– plinski balast omogoča črpanje
pare, ki kondenzira (razen pri
seriji C2);
– izpiranje z nevtralnim plinom se
uporablja za razplinjenje olja in
redčenje črpalnih plinov na
modelih serije C2;
– dodatni priključek je na voljo
za potrebe instrumentov
(model SDI).

10

11

5
2

4

SL

– električno izoliran zložljivi
ročaj za enostavno
prenašanje;
– protitočni sistem zagotavlja
tesnjenje črpalke med
nenamernim izpadom ali
namernim časom
nedelovanja;

9

Uvod

Krilne rotacijske črpalke z velikostjo
pretoka od 5 do 21 m3/h serij I, SD,
SDI, C1, C2 Pascal

6
7
1
1.
2.
3.
4.

Posoda za olje
Stikalo za plinski balast
Podstavek
Okence za preverjanje ravni
olja
5. Čepi za polnjenje (pod
pokrovom okenca)
6. Čep za praznjenje (pod
pokrovom okenca)

3
3

7. Ogrodje
8. Vhodni priključek
9. Izhodni priključek
10. Zložljivi ročaj
11. Električni motor (enofazni ali trifazni)

Vhodni in izhodni priključek sta skladna s standardom PNEUROP ISO-KF.
Nameščena sta na vrhu črpalke, vendar se lahko namestita tudi na stranske odprtine,
če to zahtevajo delovni pogoji.
Uporabita se lahko za priključitev številnih pripomočkov (glejte stran 12).
Glavni nadomestni deli so zamenljivi: to omogoča lažje razstavljanje in sestavljanje
ter menjavo brez vpliva na učinkovitost delovanja črpalke.
Za prilagoditev črpalke vašim potrebam se lahko uporabi cela paleta pripomočkov.
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Delovanje
krilne rotacijske črpalke
Enostopenjska
rotacijska črpalka

Cikel črpanja je
prikazan spodaj:

To je volumetrična črpalka, s funkcionalnim delom, ki ga sestavljajo:
• votel valjast stator z vhodnim in izhodnim ventilom;
• rotor, nameščen ekscentrično znotraj statorja za črpanje;
• dve krili v rotorju, ki ju centrifugalna sila in vzmeti potiskajo ob rotor.

Vhod

Izpust

Ko gre krilo mimo vhodne odprtine, se
ustvari več volumna, v katerega se razširi
plin iz posode, ki ga treba odvesti.
Ko preide še drugo krilo, je ta volumen
zaprt.

Vstop

Prenos

Vhod

Izpust

Stiskanje
Vhod

Izpust

Izpust
Vhod
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Izpust

Plin, ki je ujet v volumnu med obema
kriloma, se zaradi vrtenja rotorja odvede
skozi izhodno odprtino.

Volumen je povezan z izpustom, ki ima
ventil: plin je stisnjen, dokler se ne odpre
varnostni ventil.

Plin se odvede v posodo za olje, ko je tlak
dovolj velik, da odpre ventil.

Uvod
Dvostopenjska

rotacijska črpalka

Zaradi izboljšanja predtlaka in velikosti pretoka ob nizkem tlaku, si zaporedoma sledita
dve stopnji. Druga je strukturno in operativno podobna prvi. Plini, ki so vsesani (nizek
tlak) v prvi stopnji, se prenesejo na drugo (visok tlak) stopnjo in izpraznijo skozi
visokotlačni (HP) ventil.
Vh.

Izp.

od

Faza visokega tlaka

SL

Faza nizkega tlaka

Načini uporabe Te rotacijske črpalke so najboljša izbira za način uporabe, pri katerem mora biti
končni tlak 2 · 10-3 hPa (1,5 · 10-3Torr).
Opomba: če dvostopenjska krilna rotacijska črpalka neprekinjeno deluje več kot pol ure
- s tlakom nad 1 hPa (1,0 Torr)
- ali z odprtim plinskim balastnim ventilom,
mora imeti enota filter oljne megle s povratnim sistemom za olje.

Serija SDI

Te črpalke združujejo 2 modela v enem izdelku:
- ko je priključen vhodni priključek, delujejo kot dvostopenjska črpalka;
- ko črpajo skozi sredinski priključek, delujejo kot enostopenjska črpalka.
Sredinski priključek
Vh.

Izp.

od
Sredinski priključek

Faza nizkega tlaka

Faza visokega tlaka

Načini uporabe Uporabljajo se, ko je treba zagotoviti dobro raven končnega vakuuma in obenem
črpanje sledilnega plina.
Na primer, pri zaznavanju puščanja je treba doseči nizek tlak v celici analizatorja s
črpanjem skozi vhodni priključek ter črpanje sledilnega plina, kot je helij, skozi
sredinski priključek.
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Olje

Njegova funkcija

Izbira pravega olja

Olje ima v črpalki več pomembnih vlog:
– kot mazivo za mehanske komponente (ležaji, tesnila, rotor, krila itd.);
– zagotavlja tesnost premičnih delov in omejuje notranje puščanj;
– odvaja toploto, ki jo ustvarjajo stisnjeni plini.
Različna olja ustvarjajo različen končni tlak v črpalki. Končni tlak je odvisen od tlaka
nasičenih hlapov olja, njegove viskoznosti in sposobnosti raztapljanja plinov.
Dobri pogoji za črpanje so odvisni od vrste uporabljenega olja. Izbira je odvisna od:
– pričakovane učinkovitosti črpalke;
– kemične agresivnosti in korozije črpanih plinov;
– uporabljenih pripomočkov;
– intervalov vzdrževanja in skupnega stroška obratovanja.
Proizvajalec je izbral različne vrste olj za svoje črpalke (glejte stran 18).

Mazanje in
protihrupna
naprava
Plinski
balast

Črpalka ima sistem mazanja, ki ureja velikost pretoka olja, ki je potreben v
vakuumski črpalki. Poleg tega ta sistem zagotavlja tudi uplinjanje mazalnega olja
in zato nizko stopnjo hrupa črpalke.
Ko se črpajo hlapi, ki kondenzirajo, se
plin v fazi stiskanja stisne s tlakom,
večjim od njegovega tlaka nasičenih
hlapov,
in lahko kondenzira, kar ovira delovanje
črpalke.

Vh.

Izp.

Zrak

Plinski balast se lahko uporabi za
STISKANJE
vbrizganje določene količine zraka
(nevtralnega ali suhega plina) v zadnjo
fazo črpanja med fazo stiskanja, tako da
je delni tlak črpanega plina nižji od tlaka njegovih nasičenih hlapov na temperaturi
črpalke. Tako je kondenzacija onemogočena, če ni dosežena ta vrednost. Največji
dovoljeni tlak hlapov je prisoten na vhodnem priključku črpalke za to vrednost.
Ob koncu faze stiskanja je tlak v izpustni posodi večji od atmosferskega tlaka. Protitočna
naprava (ventil + vzmet) preprečuje, da bi se plini in olje vsrkali nazaj skozi vhodno
odprtino.
Nasičeni parni tlak telesa je višji, ko je sistem segret v primerjavi s tistim, ko je sistem
hladen, zato mora črpalka doseči delovno temperaturo še preden prične s črpanjem
hlapov, ki kondenzirajo.

(!) POZOR

 Uporaba plinskega balasta zviša končni tlak črpalke ter tudi temperaturo.
 S stikalom za plinski balast, ki je na sprednji strani posode za olje, ni mogoče
nastaviti velikosti pretoka pri vbrizgavanju plina.
 Ko je stikalo za plinski balast odprto, črpalka v mirovanju ne tesni. Da zagotovite
tesnost, namestite samodejni ventil za plinski balast.
 Neprekinjeno delovanje z odprtim ventilom za plinski balast odvrne pomembne
izgube plina (megla) prek izpusta: uporabite pripomoček OME 25 M ali
OME 25 ML + ODK (glejte stran 12) in zelo pogosto preverjajte raven olja.
 Črpalke serij C1 in C2:
Zaradi nevarnosti, ki je prisotna, če bi se plinski balastni ventil (serija C1) ali naprava za
dovod mehurčkov (serija C2 ) odprla v atmosfero, povežite priključke z dovodom
nevtralnega plina (glejte stran 35).
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Uvod

Tehnične lastnosti

Modeli SD, I, C1
Lastnosti

Enota

Frekvenca

Hz

1005 SD
50

Število stopenj

50

60

1

Hitrost vrtenja

vrt./min
m3/h

Hitrost črpanja
Maks. plinski pretok

hPa · l/s

Delni končni tlak (1)

Torr/hPa

Končni tlak z zaprtim plinskim balastom
(2)

2005

1015 SD
60

50

2010
60

1

50

2015
60

2

50

2021
60

2

50

60

2

2

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

5

6

14

16,5

5

6

9

10,5

14

16,5

18

22

1256

1547

3805

4500

1350

1547

2722

3263

4222

5063

5833

6977

7.5 · 10-4 / 1 · 10-4

3,75 · 10-2 / 5 · 10-2

Torr/hPa

Končni tlak z odprtim plinskim balastom Torr/hPa

3/4

1800

3,75 · 10-4 / 5 · 10-4

3,75 · 10-4 / 5 · 10-4
7,5 · 10-3 / 1 · 10-2

5,25 / 7

(2)

Največji tlak na vstopu v
neprekinjenem delovanju
< 75

• z vračanjem olja

/

100

< 760 / 1013

Največji relativni nadtlak izpusta
Tesnost črpalke

hPa

vodnih hlapov (1) (3)
Zmogljivost črpanja vodnih hlapov

10

/

100

< 5 · 10-6

l

Največja zmogljivost črpanja

/

500

hPa · l/s

Prostornina olja

<8
< 75

SL

Torr/hPa

• brez vračanja olja

1,1

1,0

0,83

0,95

0,95

0,98

hPa

30

25

35

30

35

25

20

15

12

10

7

7

g/h

120

130

330

370

120

110

125

100

110

100

90

90

Raven zvočnega tlaka emisij brez
dodajanja plina (4)

dB (A)

< 52

< 54

< 54

< 56

< 55

< 55

< 55

< 55

< 55

< 56

< 55

< 56

Teža (črpalka + motor)

kg (lbs)

(5)

21 (46)

24,5 (54)

Vhodni in izhodni priključek

25 (55)
26 (57)
DN 25 ISO-KF

27 (59,5)

28 (62)

(1) .... Delni tlak, izmerjen v skladu s specifikacijami standarda Pneurop 6602, s kapacitivnim membranskim merilnikom tlaka in pastjo
na tekoči dušik.
(2) .... Končni tlak in parni tlak se merita v skladu s specifikacijami Pneurop 6602, s kapacitivnim membranskim
merilnikom tlaka.
Opomba: Meritve se opravijo, ko je črpalka napolnjena z oljem A120 za modele I, SD, SDI, C1. Tlak je različen, če se uporabijo
druga olja (glejte stran 20). Meritve tlaka, ki se opravijo z merilnikom, ki ni kapacitivni merilnik, dajo različne rezultate
(delni tlak, končni tlak ali parni tlak).
(3) .... Parni tlak, izmerjen s samodejnim ventilom za plinski balast.
(4) .... Raven zvoka za modele I, SD, C1 je pod to največjo vrednostjo.
(5) .... Te vrednosti so za črpalke z enofaznim motorjem.

Modeli SDI

Lastnosti črpalke SDI ustrezajo modelu SD (glejte spodnjo preglednico), ko je na
sredinskem priključku nizka napetost, tj. < 1 hPa.
Črpanje skozi sredinski priključek

Enota

Končni tlak
Velikost pretoka (pri končnem tlaku)

hPa
m3/h

Priključek

2005 SDI
<1
≥ 0,1
ženski, plinski 1/8, s čepom.
Za priključek poskrbi lastnik.

Tlak na sredinskem priključku se veča glede na hitrost črpanja.
Proizvajalec zagotavlja največjo hitrost črpanja in končni tlak. Celostna učinkovitost
delovanja izdelka je odvisna od lastnikovega načina uporabe.
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Tehnične lastnosti (nadaljevanje)
Modeli C2

Lastnosti

Enota

Frekvenca

Hz

2010 C2
50

2015 C2

60

Število stopenj

50

2021 C2

60

2

50

60

2

2

Hitrost vrtenja

vrt./min

1500

1800

1500

1800

1500

Hitrost črpanja

m3/h

9

10,5

14

16,5

18

22

Maks. Plinski pretok

hPa · l/s

2722

3263

4222

5063

5833

6977

Raven zvočnega tlaka emisij brez
dodajanja plina (4)

dB (A)

< 52

< 54

< 53

< 54

< 53

< 55

Delni končni tlak

(1)

Končni tlak z zaprtim plinskim balastom
plina (2)

7,5 ·

Torr/hPa

10-4/

1·

1800

10-4

Torr/

3,75 · 10-4/

3,75 · 10-4/

3,75 · 10-4/

hPa

5 · 10-4

5 · 10-4

5 · 10-4

Največji tlak na vstopu v
neprekinjenem delovanju
• brez vračanja olja

Torr/hPa

• z vračanjem olja
Največji relativni nadtlak izpusta
Tesnost črpalke
Prostornina olja
Teža (črpalka + motor) (5)

<8

/

10

< 75

/

100

hPa

500

hPa · l/s

< 5 · 10-6

l

0,95

0,95

0,98

kg (lbs)

26 (57)

27 (59,5)
DN 25 ISO-KF

28 (62)

Vhodni in izhodni priključek

(1) .... Delni tlak, izmerjen v skladu s specifikacijami standarda Pneurop 6602, s kapacitivnim membranskim merilnikom tlaka in pastjo
na tekoči dušik.
(2) .... Končni tlak in parni tlak se merita v skladu s specifikacijami Pneurop 6602, s kapacitivnim membranskim
merilnikom tlaka.
Opomba: Meritve se opravijo, ko je črpalka napolnjena z oljem A113 za modele C2. Tlak je različen, če se uporabijo druga olja
(glejte stran 20). Meritve tlaka, ki se opravijo z merilnikom, ki ni kapacitivni merilnik, dajo različne rezultate (delni tlak,
končni tlak ali parni tlak).
(4) .... Raven zvoka za modele C2 je pod to največjo vrednostjo.
(5) .... Te vrednosti so za črpalke z enofaznim motorjem.

Materiali

Črpalke so izdelane iz različnih materialov, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev na vseh
glavnih področjih uporabe vakuuma.
Materiali

Modeli I, SD, SDI

Ventili

Modeli C1

Opcijski ventili
Okence za preverjanje ravni olja
O-tesnila, ustnična tesnila

PAI
PA

Steklo

Statorji, plošče

Okoljski pogoji

Ogljikovo jeklo
Lito železo (brez Cu, Zn, Cad)
Aluminij

Torni obroč (držalo tesnila)
Torni obroč (funkcijski sklop)

Kromirano jeklo

Uporaba izdelka
Zaščita pred vdorom za motor (tip TEFC)
Delovna temperatura okolja za
modele SD, I, SDI, C1
Model C2
Temperatura za shranjevanje
Največja dovoljena vlažnost
Prehodna prenapetost (6)
Stopnja onesnaženja
Vzdrži odstopanje omrežne napetosti

FPM

Brezazbestna plastika

Posoda za olje, osrednje ohišje

Obratovalna nadmorska višina

PA

FPM ali NBR

Rotorji
Krila HP, LP

Modeli C2

FPM

Lito železo

Grafit
Notranja uporaba
< 2000 m
IP 43
min. 12 °C/najv. 40 °C
min. 15 °C/najv. 40 °C
min. 5 °C/ najv. 65 °C

80 % pri temperaturah do 31 °C, z linearnim
upadom na 50 % pri 40 °C
Kategorija II
2
+/- 10 %

(6) ...... Prehodna prenapetost do ravni prenapetosti kategorije II. Pri pojavu prehodne prenapetosti na omrežnem napajanju.
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Uvod

Mere črpalke

4,5 (113,5)
Polnjenje 3/8G

3.80
(96.5)
1,46
(37)

7.56 (192)
2.48
(63)

1.41
(36)

C

Vhod

1.77
(45)

Sredinski priključek (SDI) ali

DN25 ISO KF

naprava za dovod mehurčkov

8,90 (226)

3,86 (98)

10,20 (259)
B

3,94 (100)

4,80 (122)

8,70 (221)

0,18
(4,5)

6,50 (165)

9,45 (240)
0,77 (19,5)

2,18
(55,5)

3.76 (95.5)

1,46
(37)
Izhod
DN25 ISO
KF

SL

(C2)

3.60
(91.5)

8,50 (216)

A

9,33 (237)

5,55 (141)

luknje premera 4x8 mm

6,46 (164)

Praznjenje
3/8G

Mera
palec
(mm)

Vrsta
črpalke
1005

2005

1015

2010

2015

2021

A

9 (228)

9,6 (245)

10,6 (270)

11,5 (291)

B

7 (183)

8 (204)

8,9 (225)

9,7 (246)

6,2 (157,5)

7,03 (178,5)

C

4,55 (115,5)

4,55 (115,5)

6,2 (157,5)

5,4 (136,5)
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Pripomočki

Ime

I

Filter
oljne megle
Visokotlačni

SD
SDI

C1

C2

Številka dela

OME 25 S

 

104200

OME 25 C

   

066849

OME 25 M
(za 5–10 m3/h)

 

OME 25 ML
(za 15–21 m3/h)

 

Izpust

Funkci
-je
• Izloča oljne kapljice in delce v izpustnih plinih, ki
jih oddaja črpalka.
• Izloča oljne kapljice in delce v izpustnih plinih, ki

PK Z40 157
Izpust

filter oljne
megle

Lokacija

PK Z40 158

jih oddaja črpalka.
Za črpanje z visokim tlakom in/ali pogoste cikle. Lahko
se
namesti na kompleta ODK 1 in ODK 2.

Komplet za izpust olja ODK 1

+ adapter

104360
+ PT 005 998-T

 

• Ko je priključen na OME 25 M ali OME 25 ML, se
Plinski balast

uporablja za vračanje olja prek plinskega
balastnega ventila. Opomba: črpalka ne tesni,
ko je izklopljena.

Komplet za izpust olja ODK
2*

104361 (230 V 50/60 Hz)
104362 (115 V 60 Hz)
+ PT 005 998-T

 

+ adapter
KAS 25 L

Past za
kondenzat

 

PK Z10 033
 

KAS 25 C

PK Z10 406

• Ko je priključen na OME 25 M ali OME 25 ML, se
Plinski balast

uporablja za izčrpanje olja prek plinskega balastnega
ventila. Opremljen z elektroventilom, ki zatesni

Vhod ali
izpust

črpalko, ko je izklopljena.
• Prepreči, da bi tekočine in trdni delci v
črpanem plinu vstopili v črpalko, ali ujame
kondenzirane
hlape ob izstopu.

Prašni filter
SAS 25
OLS4
Past
na tekoči dušik

 

PK Z60 508

 

104376

KLF 25

   

ST 25 S

 

ST 25 C

   

Sorpcijska past

Samodejni ventil za plinski
balast AGB 4 *
Izolacijski varnostni
ventil ISV 25*

   

 

Vhod
Na posodi
za olje
Vhod

nerj. jeklo PK Z80 006
aluminij 104107

Vhod

nerj. jeklo 066841 (220V)

• Prepreči, da bi prašni delci, večji od 6
mikronov, vstopili v črpalko.
• Zagotavlja informacije o ravni olja v posodi
RVP, ko je črpalka na nedostopnem mestu.
• Ščiti črpalko pred kondenziranimi hlapi.
• Preprečuje, da bi olje steklo nazaj v črpano posodo.
• Preprečuje, da bi olje steklo nazaj pri črpanju s
»čistim« vakuumom.

nerj. jeklo 066845 (115V)
104086 (230V 50/60Hz)
104087 (115V 60Hz)

• Daljinsko upravljanje dodajanja plina. Priročna
Plinski balast

rešitev v primeru pogoste uporabe ali težjega
dostopa za ročno dodajanja plina.

Vhod

115898 (220V 50Hz)

• V primeru izpada električnega napajanja izolira
vakuumsko
posodo od črpalne enote in zagotovi
prezračevanje črpalnega modula.

Oljni filter DE 1
Oljni filter DE 2

   
   

068990 (220V 50/60Hz)
068991 (115V 50/60Hz)
104374 (220V 50/60Hz)

Zunanja
naprava

• Filtrira in/ali nevtralizira olje med črpanjem plinov,
ki so korozivni in bi lahko hitro poslabšali kakovost
olja.

104375 (115V 50/60Hz)
Med

Blažilni nosilec

   

082691
Model LAX 88 D

podstavkom

• Ublaži vibracije črpalke.

in

• Omogoča namestitev črpalke na ogrodje.

ogrodjem

naprave

 primerno

 se lahko prilagodi za črpalko (posvetujte se
z nami)

*Druge napetosti in frekvence so na voljo v katalogu Pfeiffer Vacuum.
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neprimerno

(!) POZOR

 Pri črpanju korozivnih, agresivnih ali vnetljivih plinov lahko plin povzroči telesne
poškodbe ali smrt. V takšnih okoliščinah:
- priključite izpustni priključek črpalke na izpušno cev ali odvodni kanal;
- priključite varnostni ventil ali razpočni disk neposredno na črpalko. Stopite v stik z
najbližjim servisnim centrom (glejte naslove na naših spletni strani).
Ko je izpustni priključek povezan z odvodnim kanalom ali filtrom oljne megle,
morate odstraniti izhodni ventil, ki je nameščen na izhodni odprtini črpalke.
 Na izhodni odprtini črpalke mora biti razbremenitveni tokokrog takšen, da je
posledični nadtlak v posodi za olje čim nižji. Največji nadtlak, priporočen za pravilno
delovanje črpalke, je 500 hPa (7 PSI).
Rahlo negativen tlak v posodi za olje (od 100 do 200 hPa/1,5 PSI) na izpustu bo
preprečil kopičenje plinov in ublažil korozijo ter onesnaženje črpalke.
 Iz varnostnih razlogov na vhodnih in izhodnih priključkih uporabljajte pripomočke,
katerih materiali in tesnilne lastnosti so združljivi z uporabljenimi plini.

SL – 13

Varnostni napotki za namestitev in
obratovanje črpalnih sistemov
Pred vklopom opreme mora uporabnik prebrati vsa poglavja o zagonu in delovanju v
teh navodilih in upoštevati navedene varnostne napotke.

POZOR

Odstranjevanje
embalaže

Rokovanje
Ø
8 mm

220 m
m

R 17 mm

Zagon

(!) OPOZORILO

 Prepričajte se, da na opremi ni znakov transportnih poškodb. Če opazite
poškodbe, izvedite ustrezne korake, da o tem obvestite dobavitelja in proizvajalca.
V vsakem primeru priporočamo, da embalažo shranite (materiali za ponovno
uporabo) za primer naknadnega transporta opreme ali daljšega obdobja
skladiščenja.

 Krilne rotacijske črpalke uporabljajo maziva in priporočljivo je od proizvajalca
pridobiti informacije o varnostnih listih za maziva (varnostni listi na voljo na spletni
strani).

SL

 Poskrbeli smo za to, da vam dostavimo čist izdelek. Da bo tak tudi ostal,
odstranite embalažo šele na končnem mestu njegove uporabe.

 Ob dobavi črpalke niso napolnjene z oljem; olje je dostavljeno v ločenih posodah.
Preden opremo vrnete, je priporočljivo, da iz nje odvedete olje.
Pri polnjenju črpalke z oljem ali praznjenju nosite ustrezno zaščitno opremo.
 Pri vsakršnem premikanju črpalke priporočamo uporabo temu namenjenega
ročaja.
Če opremo dvigate z dvižno opremo, uporabite dva kavlja, da preprečite
neravnovesje črpalke.
Če črpalko premikate z viličarjem, jo ustrezno pritrdite, da onemogočite drsenje.
Proizvajalec ne odgovarja za posledice neupoštevanja varnostnih priporočil.

90 mm

POZOR

Shranjevanje
Nova
črpalka

 Ob dobavi ima izdelek zatesnjene vhodne in izhodne odprtine. Razlog za to je
preprečevanje, da bi med transportom in shranjevanjem v črpalko vstopili tujki.
 Serija C2: zaradi preprečevanja, da bi v črpalko pred namestitvijo vstopila vlaga, je v
črpalki predhodno vzpostavljen tlak z dušikom in je zatesnjena s slepimi pokrovi.
 Teh slepih pokrovov ne odstranite, dokler niste pripravljeni, da izdelek
priključite na vakuumski vod.

Serija C2
Če je črpalka nova in je še zapakirana, jo shranite v taki obliki, kot je dostavljena, saj je
bil v črpalki tovarniško vzpostavljen tlak z nevtralnim plinom.
Druge serija
• Če morate črpalko shraniti, zagotavljamo zanesljivost naše opreme brez posebnih
previdnostnih ukrepov za obdobje do 3 mesecev (temperatura okolja med 5 in 65 °C).

SL – 15

Varnostni napotki za namestitev in
obratovanje črpalnih sistemov
(nadaljevanje)
Shranjevanje
(nadaljevanje)
Nova črpalka
(nadaljevanje)

• Če nameravate črpalko shraniti za dlje od 3 mesecev, priporočamo, da jo za to obdobje
napolnite z oljem. V takšnih primerih napolnite črpalko in jo zaženite s končnim
vakuumom (z blokirano vhodno odprtino) za približno 1 uro, da se naoljijo vsi deli
funkcionalnega sklopa (glejte stran 30).
Nato črpalko ustavite in jo shranite z zatesnjenima vhodnimi in izpustnimi odprtinami:
vpenjalni obroč, centrirni obroč, čep itd.
Vsakih šest mesecev črpalko zaženite po tem postopku zagona (glejte stran 30).
• Po 3 mesecih skladiščenja brez olja lahko dejavniki, kot so temperatura,
stopnja vlažnosti, slan zrak itd. povzročijo okvaro komponent črpalke,
zlasti otrditev O-tesnil in zlepljenje ustničnih tesnil na gredah in zgostitev olja. V
takšnem stanju je lahko ovirano delovanje črpalke, predvsem lahko
pride do puščanja olja. Pred vsakim zagonom (nove črpalke in tudi že uporabljenih) je
treba črpalko razstaviti in zamenjati vsa tesnila. Glejte navodila za vzdrževanje na
spletni strani.

Uporabljena črpalka

Če črpalka ni nova, jo izpraznite in sperite (glejte stran 44). Nato vanjo nalijte novo
olje in skoznjo prečrpajte suh inertni plin, da odstranite vse sledi vlage iz črpalnega
sistema in iz posode za olje. Inertni plin črpajte po naslednjem postopku:
- 10 minut s tlakom nad 2,25 Torr (30 hPa);
- 10 minut s končnim tlakom in odprtim plinskim balastom;
- 10 minut s končnim tlakom.
Nato črpalko zaustavite in dobro zatesnite vhodno in izstopno odprtino z objemkami,
centrirnimi obroči, slepimi prirobnicami itd.
Opomba:
Komplete tesnil je treba pazljivo shranjevati. Shranite jih na varnem pred toploto in
svetlobo (sončno in ultravijolično svetlobo), da preprečite strjevanje elastomerov
(standard AFNOR FD T 46.022).

Namestitev in
zagon
(!) POZOR

Pomembno je, da napravo izolirate od vira napajanja pred kakršnimi koli posegi na
opremi (za namene vzdrževanja).
 Črpalka naj obratuje v vodoravnem položaju, nameščena na podstavku.
 Nevarnost električnega šoka.
Nekatere komponente imajo kondenzatorje z napetostjo, višjo od 60VDC. Ko je
napajanje izklopljeno, ostanejo pod napetostjo še nekaj časa. Preostanek napetosti
iz
kondenzatorjev filtra lahko povzroči električni šok vse do omrežnega vtiča. Po
izklopu počakajte 5 minut preden pričnete s kakršnimi koli deli na napravi.
 Zagotovite, da je priključek izdelka na električno napeljavo:
- v skladu z lokalnimi in nacionalnimi varnostnimi predpisi;
- opremljen z električno zaščito (varovalke, prekinjalo itd.), ki ima ustrezno
ozemljitev in je ustrezno povezan.
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 Izdelki so zasnovani tako, da preprečujejo toplotne nevarnosti za upravljavca. Kljub
temu lahko je lahko v posebnih okoliščinah delovanja potrebna posebna pazljivost
uporabnikov zaradi visokih temperatur (zunanje površine > 70 °C).
Nosite zaščitne rokavice in pustite črpalko, da se ohladi, preden na njej izvajate dela.

Naše črpalke so tovarniško preizkušene z oljem A120 ali A119 za ZDA (oljem A113 za
serijo C2).
Priporočamo, da isto olje uporabljate tudi pri obratovanju, saj se olja ne smejo
mešati (glejte preglednico na strani 18 in nadomestne tekočine na strani
19).
• Če nameravate zamenjati vrsto olja, si oglejte ustrezno poglavje, ki navaja
postopek in tip potrebnega maziva (glejte stran 45).

SL – 17

Zagon

(!) OPOZORILO

 Nobenega dela človeškega telesa ne izpostavljajte vakuumu.
Ob dobavi ima izdelek zatesnjeni vhodno in izhodno odprtino. Te slepe pokrove
odstranite, ko ste pripravljeni, da izdelek priključite na vakuumski sistem.
Ravno tako naprave ne vklapljajte, če vhodni in izhodni priključek nista povezana z
vakuumskim in izpušnim črpalnim vodom.

SL

Namestitev in
zagon
(nadaljevanje)

ATP
Preglednica priporočenih
olj

Priporočena olja

V krilnih črpalkah priporočamo samo uporabo olj podjetja Pfeiffer Vacuum, ki so
navedena spodaj:
I/SD

Parni tlak
pri 25 °C
(hPa)

Skupni
končni
tlak*
(hPa)

Temperatura
plamenišča/s
amovžiga
(°C)

Gostota

Viskoznost
mm²/s (cst)

 

0,88

98 do 40 °C
11 · 1 do 100 °C

< 1 · 10-3

< 3 · 10-2

230 °C
260 °C

A111

Sintetično olje na osnovi ogljikovodikov
- stabilno črpanje ob visokih temperaturi
- kroženje plina pri recikliranju
- občutljivo na oksidacijo
(prepovedan pogost atmosferski cikel)



0,87

100 do 40 °C
7,8 do 100 °C

< 1 · 10-3

< 1 · 10-2

212 °C
245 °C

A113

Sintetično olje iz perfluoropolietrov (PFPE)
- črpanje čistega kisika
- zelo kemijsko inertno
- črpanje zelo korozivnega plina
- možno jedkanje s plazmo

  

1,9

90 do 40 °C
11 do 100 °C

< 3 · 10-5

< 5 · 10-3

brez

 

0,86

54 do 40 °C
8,1 do 100 °C

< 4 · 10-5

< 3 · 10-3

213 °C
244 °C

 

0,87

100 do 40 °C
12,5 do 100 °C

< 4 · 10-5

< 3 · 10-3

246 °C
295 °C

 

0,83

64 do 40 °C
10 do 100 °C

< 1 · 10-7

< 3 · 10-3

268 °C
296 °C

   0,957

94 do 40 °C
9,1 do 100 °C

< 1 · 10-5

< 3 · 10-3

240 °C
350 °C

0,86

58 do 40 °C
8,5 do 100 °C

< 1 · 10-5

< 2 · 10-3

223 °C
259 °C

Olja

A102

A119

A120

A121

D1

A200

Lastnosti in uporaba
Ogljikovodikovo protiemulzijsko mineralno olje
z aditivi
- ločevanje olja in vode (protiemulzijsko)
- sušenje in črpanje vodne pare
- liofilizacija

Ogljikovodikovo mineralno olje
- splošna uporaba (običajna uporaba pri 60 Hz)
- nekorozivni proizvodi
- nizka viskoznost (začetek pri nizki
temperaturi)
Ogljikovodikovo mineralno olje z aditivi
- splošna uporaba (običajna uporaba pri 50 Hz)
- nekorozivni proizvodi
- visoka viskoznost
Posebno ogljikovodikovo sintetično olje,
dvojno destilirano, z dodatkom
antioksidantov
- črpanje v atmosferskem ciklu
- visoka temperature in tlaki
- odpornost na kislinske in organske hlape
- jedkanje s plazmo prepovedano
Sintetično olje na osnovi organskih estrov
- združljivo z ogljikovodikovimi hlapi;
- združljivo z NH3, R134a, hladilnimi
tekočinami;
- odpornost na oksidacijo;
- odpornost na polimerizacijo (nizka stopnja
oblog)
Dvakrat destilirano mineralno olje brez aditivov
- črpanje korozivnih proizvodov
- odpornost na ionizirano plazmo
- nizek povratni tok

 primerno


SDI

C1

C2

  

lahko se prilagodi za črpalko

 (posvetujte se z nami)

Potrebna je posebna priprava olja (glejte stran 45).

*
Končni tlak izmerjen v skladu s specifikacijami Pneurop 6602 na črpalki 2015.
Te vrednosti so zgolj orientacijske. Lahko se razlikujejo glede na vrsto črpalke in pogoje črpanja
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neprimerno

Priporočena olja
(nadaljevanje)
Lastnosti in uporaba

SDI

C1

A300

Dvakrat destilirano belo mineralno olje na
osnovi ogljikovodikov brez aditivov
- izjemno odporno na agresivne kemikalije;
- visoka odpornost na ionizirano plazmo;
- črpanje Lewisovih kislin in halogenov;
- nizek povratni tok

A400

Zmes sintetičnega olja in belega mineralnega olja
na osnovi ogljikovodikov, z aditivi
 
- nizek povratni tok;
- odpornost na oksidacijo;
- predvideno za zdravstvo in trg živil

 primerno
 

C2

  

Gostota

Viskoznost
mm²/s (cst)

Parni tlak
pri 25 °C
(hPa)

Skupni
končni
tlak*
(hPa)

(°C)

0,86

56 do 40 °C
8,9 do 100 °C

< 1 · 10-5

< 5 · 10-3

243 °C
270 °C

0,85

63 do 40 °C
9 do 100 °C

< 4 · 10-5

< 2 · 10-3

229 °C
240 °C

 se lahko prilagodi za črpalko(posvetujte se

Potrebna je posebna priprava olja (glejte stran 45).

Temperatura
plamenišča/
samovžiga

Zagon

Olja

I/SD

neprimerno

z nami)

SL

*
Končni tlak izmerjen v skladu s specifikacijami Pneurop 6602 na črpalki 2015.
Te vrednosti so zgolj orientacijske. Lahko se razlikujejo glede na vrsto črpalke in pogoje črpanja.

 Olje ima v črpalki več pomembnih vlog (glejte stran 8) in je pomembno za
delovanje krilnih rotacijskih črpalk. Podjetje Pfeiffer Vacuum SAS jamči za trajnost
olj iz njihovega kataloga in priporoča prednostno uporabo olj iz kataloga Pfeiffer
Vacuum.

Nadomestne
tekočine

Druge nadomestne tekočine, ki se lahko uporabijo:
Mineralna olja:
INLAND 19, INLAND 45 (registrirana blagovna znamka INLAND)
Sintetična olja na osnovi mineralnih olj:
INVOIL 20 (registrirana blagovna znamka
INLAND) INLAND TW (registrirana blagovna
znamka INLAND)
ELITE Z (reg. blagovna znamka CAMBRIGE MILL PRODUCTS, INC.)
Ester sintetična olja:
ANDEROL 555 (registrirana blagovna znamka ANDEROL-BV)
Sintetična olja na osnovi fluorogljikov:
FOMBLIN YL VAC 25-6 (registrirana blagovna znamka
MONTEDISON) KRYTOX 15-25 (registrirana blagovna znamka DU
PONT DE NEMOURS)
Opomba: v tem primeru se lahko učinkovitost delovanja črpalke nekoliko razlikuje od
tiste, navedene na straneh 9 in 10. Uporaba tekočin, ki niso na tem seznamu, je
prepovedana in podjetje Pfeiffer Vacuum SAS ne prevzema odgovornosti v primeru
uporabe drugih tekočin
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Polnjenje olja

(!) OPOZORILO

Črpalke serij I, SD, SDI, in C1 z velikostjo pretoka od 5 do 21 m3/h I so
tovarniško testirane z oljem A120 (ali A119 za ZDA).
Črpalke serije C2 z velikostjo pretoka od 5 do 21 m3/h I so tovarniško
testirane z oljem A113. Ob dobavi je v funkcionalnem sklopu nekaj
ostankov olja.
 Naše črpalke so tovarniško testiranje z oljem Pfeiffer Vacuum: priporočamo, da
enako olje uporabljate tudi za obratovanje črpalke. Za zamenjavo vrste olja glejte
razdelek o zamenjavi vrste olja v poglavju o vzdrževanju na strani 45.
V vsakem primeru upoštevajte priporočila proizvajalca črpalke glede izbire olje.
 Ob dobavi črpalke niso napolnjene z oljem; olje je dostavljeno v ločenih posodah.
Preden opremo vrnete, je priporočljivo, da iz nje odvedete olje.
Pri polnjenju črpalke z oljem ali praznjenju nosite ustrezno zaščitno opremo.

Po potrebi izvedite poseben postopek
priprave za črpalko (glejte stran 44) in nato:

A

- odstranite čep odprtine za polnjenje (A);
- nalijte olje do te mere, da raven olja doseže
najvišjo oznako na okencu (B).
Ta postopek je treba izvesti, ko je črpalka
izklopljena in v vodoravnem položaju.

B

Druga odprtina za polnjenje se uporabi, če je
priključena zunanja naprava za filtriranje olja
(glejte pripomočke na strani 12).
Ob prvem zagonu nalijte nekaj kapljic olja (1 do 2 cm3) skozi vstopno odprtino, da
zagotovite podmazanost črpalke.

Preverjanje ravni olja

Za zagotavljanje optimalnih pogojev delovanja črpalke je treba redno preverjati
raven olja. Ta raven se preveri, ko je črpalka izklopljena, segreta in na
vodoravni površini.
Okence za preverjanje ravni
olja za serije I, C1, C2
in 1015 SD

Najvišja raven

Okence za preverjanje ravni olja
za serije SD in SDI, razen
1015 SD

Najvišja raven
Najnižja raven

Najnižja raven

Opomba: Optimalna učinkovitost črpalke in optimalna življenjska doba sta
zagotovljeni, če je raven olja med največjo in najnižjo dovoljeno vrednostjo.
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Namestitev na ogrodje

Pri določeni vrsti uporabe so učinkovitost delovanje črpalke, lastnosti vakuuma,
temperatura in zanesljivost odvisni od naslednjega:
• okoliščin sestave (pripomočki, filter itd.) in mehanskih priključkov;
• uporabljenega olja;
• pogostosti in kakovosti vzdrževanja.
Za sklop vakuumskega tokokroga zagotovite opremo, potrebno za vzdrževanje: izolacijski
ventil, sistem za izpiranje itd.
Iz varnostnih razlogov na vhodnih in izhodnih priključkih uporabljajte pripomočke,
katerih materiali in tesnilne lastnosti so združljivi z uporabljenimi plini. V katalogu
Pfeiffer Vacuum je na voljo več dvižnih pripomočkov.
Črpalka se lahko namesti na ogrodje s pomočjo 4 pritrdilnih ušes na podstavku in s
posebnimi priloženimi blažilnimi nosilci (glejte pripomočke na strani 12).
Opomba: Uporabijo se lahko tudi posebni blažilni nosilci, ki ublažijo vibracija črpalke,
vendar ti ne zagotavljajo pravilne pritrditve med transportom opreme. V tem primeru
je treba črpalko pripeti na njen nosilec (glejte stran 11).

Prezračevanje

Črpalka in motor imata vsak svoj prezračevalni sistem. Pri nameščanju črpalke jo je
treba postaviti v prezračen prostor. Zagotovite najmanj 25 mm prostora okoli črpalke.
Redno je treba preverjati prezračevalne reže na črpalki in motorju in se prepričati, da
niso zamašene.
Črpalke serije Pascal so predvidene za delovanje pri temperaturi med 12 in 40 °C (z
oljem A120).

Vhodni in
izhodni
priključek
(!) OPOZORILO

 Nobenega dela človeškega telesa ne izpostavljajte vakuumu.
Ob dobavi ima izdelek zatesnjeni vhodno in izhodno odprtino. Te slepe pokrove
odstranite, ko ste pripravljeni, da izdelek priključite na vakuumski sistem.
Ravno tako naprave ne vklapljajte, če vhodni in izhodni priključek nista povezana z
vakuumskim in izpušnim črpalnim vodom.
Na vhodni odprtini:
 Prepričajte se, da so deli ali posode, priključene na vhodno odprtino črpalk
odporne na negativni tlak 1·103 hPa glede na atmosferski tlak.
 Tlak na vhodni odprtini ne sme biti večji od atmosferskega tlaka. Previsok tlak
lahko poškoduje izdelek.

Vhod
Model SDI

Vhodna in izhodna odprtina črpalke sta
opremljeni s priključnim nastavkom DN 25
ISO-KF, ki se lahko uporabi za priključitev
različnih komponent iz nerjavnega jekla,
plastike itd. (glejte katalog izdelkov).
Sredinski priključek na modelu SDI je ženski
plinski priključek 1/8.

Izhod

Sredinski priključek

SL – 21

SL

(!) POZOR

Zagon

Mehanski priključki

Mehanski priključki (nadaljevanje)

Vhodni in
izhodni
priključek
(nadaljevanje)
P

(!) OPOZORILO
Premik položaja
vhodnega in
izhodnega
priključka

Na izhodni odprtini:
 Pri črpanju korozivnih, agresivnih ali vnetljivih plinov lahko plin povzroči telesne
poškodbe ali smrt. V takšnih okoliščinah:
- priključite izpustni priključek črpalke na izpušno cev ali odvodni kanal;
- priključite varnostni ventil ali razpočni disk neposredno na črpalko. Stopite v
stik z najbližjim servisnim centrom (glejte naslove na naših spletni strani).
Ko je izpustni priključek povezan z odvodnim kanalom ali filtrom oljne megle,
morate odstraniti izhodni ventil, ki je nameščen na izhodni odprtini črpalke.
 Zagotovite, da nadtlak na izpustu ne preseže 500 hPa (relativni). Previsok tlak lahko
poškoduje izdelek.
Redno preverjajte, da cevi in priključki (npr. filter oljne megle), ki so priključeni na
izhodno odprtino, niso zamašeni in da deluje sistem za izpiranje (seriji C1, C2).

Ko izdelek priključite na črpalni vod, preverite puščanja v celotni napeljavi, da
zagotovite ustreznost priključkov (črpalka, cevi, ventili itd.).

Glede na vrsto uporabljenih pripomočkov in pogoje pri črpanju se lahko ta dva
priključka namestita na vrh črpalke ali ob stran, kot je prikazano na spodnjih slikah.
Opomba: Črpalka ima ob dobavi konfiguracijo A.
Vhod

Izpust

A
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Izpust

Vhod

Izpust

B
Vhod

C

Vhod

Izpust

D

Premik položaja
vhodnega in
izhodnega priključka
(nadaljevanje)
Odvijte pritrdilni vijak iz priključka, ki ga
želite odstraniti.

Namestitev ob stran

Zagon

Nato priključek snemite z ohišja skupaj z
O-tesnilom. Če odstranjujete vhodni priključek,
snemite tudi vhodni filter.

Odstranite pritrdilni vijak s
stranskega zatiča in s širokim izvijačem
odstranite zatič.
- Rahlo naoljite navoj izhodnega priključka
in zatiča z istim oljem, s katerim ste
napolnili črpalko.
- Namestite O-tesnilo na izhodni
priključek in ga privijte v stransko
odprtino z navorom 14 Nm.
- Privijte pritrdilni vijak.
Ko gre za vhodni priključek, namestite filter na dno odprtine.
- Neuporabljene odprtine zaprite s čepi in z ustreznim navorom privijte pritrdilni vijak.
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Odstranitev priključkov

Električni priključki

(!) OPOZORILO

 Zagotovite, da je priključek izdelka na električno napeljavo:
- v skladu z lokalnimi in nacionalnimi varnostnimi predpisi;
- opremljen z električno zaščito (varovalke, prekinjalo itd.), ki ima ustrezno
ozemljitev in je ustrezno povezan.
 Naši izdelki so zasnovani v skladu z veljavnimi predpisi EEC. Uporabniki, ki na
lastno pest izvajajo spremembe na izdelku, razveljavijo skladnost izdelka s temi
predpisi, znižajo njegovo oceno elektromagnetne
združljivosti in povečajo tveganja pri uporabi. Proizvajalec zavrača vsakršno
odgovornost za posledice takega ravnanja.
 Nevarnost električnega šoka.
Napetosti in tokovi v napravi lahko povzročijo električni šok.
Prede začnete z vzdrževalnimi deli ali odstranite pokrov, izolirajte izdelek in izklopite
njegovo napajanje.
Vzdrževalna dela sme izvajati le usposobljen in pooblaščen upravljavec.
Če lastnik namesti glavni izolator, mora biti ta skladen z lokalnimi predpisi in mora
imeti prekinitveno zmogljivost ob kratkem stiku vsaj 10 kA.
 Preden vklopite črpalko preverite, ali električno ožičenje in položaj stikala za
izbiro napetosti ustrezata napetosti omrežja.

Ko je črpalka dobavljena brez kabla, je električni priključek odgovornost lastnika.
- Napajalni kabel mora biti primeren za največji tok, dovoljen na izdelku (glejte
preglednice na strani 28 teh navodil).
- Kabel mora biti skladen z IEC 60227 ali IEC 60245 in mora biti izdelan iz primernega
toplotno odpornega materiala, saj lahko pride v stik z vročimi površinami.
- Omrežni vtič mora biti skladen s predpisi v državi uporabe.
- Pri uporabi snemljivega kabla morata imeti kabel in vtičnica dodeljene
združljive temperature.

Zunanja zaščita
motorja

Spodnje informacije so priporočilo.
Uporabnik mora upoštevati električne standarde oziroma priporočila (IEC, VDE, UL,
CSA itd.), ki veljajo v državi, v kateri se uporablja črpalka.
S pomočjo električne zaščite za motor črpalke lahko zaščitite:
– motor: v primeru previsoke napetosti ali blokade rotorja lahko čezmerni tok
uniči tuljavo in morda tudi zagonski sistem (pri enofaznem motorju);
– črpalka: v primeru napake mazanja (onesnaženo olje, prisotnost delcev), bo povečano
trenje povzročilo čezmeren tok v motorju.
Uporabiti bi bilo treba diferencialna prekinjala toka, katerih mehanizem deluje tako, da
nemudoma prekine tok, kar upravlja dvokovinsko rezilo.
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Enofazni motor:
V preglednici v nadaljevanju (glejte stran 27) so navedene lastnosti ob zagonu (pri
temperaturi ≥ 12 °C) in ob neprekinjenem delovanju.
V tej preglednici boste našli standardno vrednost za varovalke oziroma za varovalke, povezane z
motorjem.
Trifazni motor:
V preglednici v nadaljevanju (glejte stran 28) so za vsako črpalko navedene
električne lastnosti ob neprekinjenem delovanju in predlagano prekinjalo toka.

Trifazna izvedba

Trifazno napajanje
motorja

Električni motor je zasnovan v skladu z glavnimi mednarodnimi standardi (UL, CSA, CE)
in omogoča dva napetostna razpona:
– nizka napetost: 200–230 V pri 50 Hz in 200–280 V pri 60 Hz;
– visoka napetost: 380–415 V pri 50 Hz in 480 V pri 60 Hz.
Trifazni motor je treba zaščititi z zagonskim stikalom, ki ga zagotovi lastnik, in ima
kontaktor ustrezne kategorije (glejte stran 28). Poleg tega je opremljen s toplotno
zaščito (NC) brezpotencialnega kontakta, ki je na voljo v omarici za terminale.
Ožičenje trifaznega motorja je strošek lastnika.
Motor ožičite v skladu z napetostjo omrežja. Priključki, ki jih je treba nastaviti, so
prikazani na diagramu znotraj omarice za terminale ali na njenem pokrovu (glejte
stran 25).
Glavni omrežni kabel priključite z odsekom kabla 1,5 mm2 (AWG-16) na omrežni
priključek. Zagotovite, da je kabel za dovod električne energije ustrezno zaščiten pred
motnjami v ozemljitvi in da je ozemljitveni kabel daljši od treh prevodnih vodnikov.
Ozemljitveni kabel priključite na ozemljitveni terminal, ki je označen z IEC 417#5019
s
Priključite toplotno zaščito

Ozemljitveni terminal v
omarici
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Zagon

Diferencialno prekinjalo toka.
Če pride do okvare izolacije, je treba zaradi zaščite osebja na glavni napajalni vod
namestiti diferencialno prekinjalo toka GFI tipa B (ali RCD) z najmanj 30 mA.
Ta zaščitna oprema je združljiva z električnim omrežjem tipa T.T.
Pri drugih tipih električnega omrežja, kot so T.N ali I.T, uporabite zanje primerno
zaščitno napravo. Za nasvet se obrnite na proizvajalca izdelka.
V vsakem primeru upoštevajte lokalno zakonodajo.

Električni priključki (nadaljevanje)
Trifazna izvedba (nadaljevanje)
Električni priključki

Črpalke imajo omarico s terminali za 9 žic; diagram ožičenja je zgolj orientacijski. V
primeru dvoma se za pomoč obrnite samo na ploščico v omarici s terminali.
NIZKONAPESTOSTNA POVEZAVA

Omarica s terminali
(9 žic)

OZEMLJ.

(!) OPOZORILO

VISOKONAPESTOSTNA POVEZAVA

200-2306 50 (Z n 200-2806 60 (Z
Vzporedna vezava

7

6

5

380-4156 50 (Z n 4806 60 (Z
Serijska vezava

7

6

5

OZEMLJ.

 Vrtenje motorja določa glavni omrežni priključek. Neustrezno ožičenje lahko povzroči
vrtenje črpalke v nasprotno smer. Ob prvem zagonu preverite smer vrtenja.
 Pri trifazni električni napeljavi mora lastnik zagotoviti prekinjalo toka, ki se
uporablja kot prekinjevalna naprava omrežnega napajanja za vse prevodnike; ta
mora biti enostavno dostopen za upravljavca in vidno označen kot naprava za
prekinitev električnega toka za izdelek.

Toplotna zaščita motorja
z ožičenjem

Črpalko je treba zaščititi pred povišano
temperaturo.
Motorji imajo brezpotencialni kontakt,
ki daje informacije o temperaturi
motorja.
Za upravljanje toplotne zaščite motorja
mora uporabnik ožičiti ta
brezpotencialni kontakt skladno z
lokalnimi varnostnimi predpisi: 2 žici iz
omarice za terminale priključite v
skladu z diagramom ožičenja v
nadaljevanju.
- Brezpotencialni kontakt NC – najv.
250 V - najv 0,5 A).

Napajanje
najv. 250 V - najv. 0,5 A
3-fazno
napajanje
14
KM1

ON

13

OFF

Zaščita motorja

A1
KM1
A2

Toplotna
zaščita
motorja

Brezp. kont- NC

MOTOR

Smer vrtenja
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Preverite smer vrtenja motorja (smer puščice na pokrovu motorja). V ta namen:
– odstranite zaščitne pokrove na vhodnih in izhodnih odprtinah;
– v vhodno odprtino črpalke vstavite merilnik tlaka;
– črpalko vklopite za 2 do 3 sekunde in jo nato izklopite;
– če je izmerjeni tlak nižji od 5 · 10-1 hPa, je smer vrtenja pravilna;
– če se tlak poveča, zamenjajte dve fazi.

Enofazna izvedba
Stikalo za izbiro napetosti

Stikalo V/I

Električni motor je skladen z glavnimi mednarodnimi standardi (UL, CSA, CE) in omogoča
dva napetostna razpona:
– nizka napetost: 100–110 V pri 50 Hz in 100–120 V pri 60 Hz
– visoka napetost: 200–230 V pri 50 Hz in 200–230 V pri 60 Hz
Enofazni motor ima napajalni kabel dolžine 2 m. Opremljen je s stikalom za vklop/izklop
(V/I) (»V« motor vklopljen, »I« motor izklopljen) in stikalom za izbiro napetosti pod
pokrovom motorja (glejte stran 27 za spremembo napetosti).

Pred priključitvijo na omrežje preverite položaj stikala za izbiro napetosti.
Visoka napetost (HV) oziroma nizka napetost (LV) ustreza napetosti omrežja.
Vtič ima ozemljitveni priključek, ki mora biti priključen.
Smer vrtenja motorja je tovarniško nastavljena.

(!) OPOZORILO
Posebna
notranja
zaščita

Sprememba
napetostnega razpona

Napajalni kabel je stikalo za električno napajanje, zato mora biti za upravljavca vedno
dostopen med uporabo izdelka.
Enofazni motorji imajo stikalo za toplotno zaščito z napravo za samodejni zagon
(standard CSA): ko notranja temperatura motorja preseže nastavljeno mejno vrednost,
se motor ustavi. Vendar se motor znova zažene, ko se ohladi.

Napetostni razpon lahko odčitate zraven stikala motorja: dvofrekvenčni enofazni motor
se lahko konfigurira za nizko napetost(LV) ali visoko napetost (HV).
Za spremembo napetostnega razpona:
– prepričajte se, da motorni vklopljen in da je napajalni kabel odstranjen;
– odvijte 4 pritrdilne vijake na zgornjem pokrovu motorja in ga zvrnite;
– odstranite pokrov stikala za izbiro napetosti z oznako napetosti in pritisnite
stikalo za izbiro napetosti (položaj II);
– obrnite položaj pokrova stikala za izbiro napetosti, da bo na zunanji strani pokrova
motorja vidna druga napetost: »HV« za visoko napetost in »LV« za nizko napetost;
prepričajte se, da je ob menjavi pokrova stikala za izbiro napetosti to stikalo do konca
zaprlo preklopno stikalo;
– znova namestite zgornji pokrov in privijte 4 vijake;
– zgornji pokrov pritrdite na naslednji način:
• previdno ga sredinsko poravnajte na sprednjo prirobnico motorja: pazite, da ne preščipnete
vodnikov,
• zaprite zgornji pokrov,
• namestite in zategnite 4 vijake, začnite s tistimi na strani ročaja.

Stikalo za izbiro
napetosti

Vzdrževanje

Drugi tipi motorjev

Na enofaznem motorju je treba redno menjati kondenzatorje. Glejte
navodila za vzdrževanje na spletni strani.

Glejte električno oznako in specifikacije proizvajalca.
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Zagon

Enofazni motor je treba zaščititi z zagonskim stikalom ustrezne kategorije, ki ga
zagotovi lastnik (glejte stran 27).

Električni priključki (nadaljevanje)
Zbirne
preglednice za
različne tipe
motorjev
(!) POZOR

Preglednica lastnosti in moči varovalk in prekinjal toka pri enofaznih ali trifaznih motorjih
črpalk z velikostjo pretoka od 5 do 21 m3/h.

Zaščita napeljave s prekinjalom toka.
Uporabnik mora črpalko napajati iz napeljave, ki ima prekinjalo omrežnega toka,
krivulja D (IEC 60947-2), skladno z lokalnimi predpisi in s prekinitveno zmogljivost ob
kratkem stiku vsaj 10 kA.
Ta zaščitna naprava mora biti blizu črpalke (ne dlje od 7 m , znotraj vidnega polja
črpalke).

Enofazni motor
Napetost

Frekvenca

(V)

(Hz)

Največja

*Tok pri najv.

zmogljivost

pretoku

(VA)

(A)

Predlagane zašč. varovalke (A)

Tok
pri končnem

glede na

tlaku (A)

krivuljo D

tip aM**

Nizka napetost
90/110

50

570/740

6,1/6,7

5,0

8

8

121

50

1021

8,4

6,0

10

10

100-120

60

575-670

5,7-5,6

3,5

8

8

Visoka napetost
200-230

50

620-870

3,0-3,7

3,0

6

6

200-230

60

580-650

2,7-2,8

2,0

4

4

Enofazni motor za Japonsko
90/110

50

580/850

6,3/7,6

6,0

10

10

121

50

1259

10,3

7,0

12

12

100-120

60

620-740

6,1-6,1

4,0

8

8

* Temperatura = 12 °C
** aM: tip varovalke, povezane z motorjem

Trifazni motor
Napetost

Frekvenca

Največja

(V)

(Hz)

zmogljivost
(VA)

Predlagano zašč.
prekinjalo toka (A)

*Tok pri
najv.
pretoku
(A)

glede na krivuljo
D

tip aM**

Nizka napetost
180/230

50

870/1450

2,9/3,8

4

4

253

50

2090

4,7

6

6

180/280

60

780/1829

2,6/3,8

4

4

308

60

2657

5,1

6

6

Visoka napetost
380-415

50

860-1040

1,3-1,5

2

2

480

60

1022

1,5

2

2

* Temperatura = 12 °C
** aM: tip varovalke, povezane z motorjem
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Delovanje
Previdnostni
ukrepi
(!) OPOZORILO

 Varnost ob delovanju izdelka je zagotovljena, če se uporablja v skladu z
namensko uporabo in v okviru obratovalnih pogojev, opredeljenih v teh
navodilih.
Odgovornost lastnika je, da:
- usposobi upravljavce naprave, če ne razumejo jezika, v katerem so napisana
navodila za uporabo;
- poskrbi, da upravljavci poznajo varne prakse uporabe izdelka.
 Protipožarna zaščita.
Črpalke ni dovoljeno namestiti za delovanje v okolju, kjer so prisotni vnetljivi materiali
ali nevarni atmosferski pogoji.

 Vakuumska črpalka je tudi kompresor: nepravilna uporaba je lahko nevarna. Pred
zagonom črpalke preberite navodila za uporabo.
 Izdelki so zasnovani tako, da preprečujejo toplotne nevarnosti za uporabnike. Kljub
temu lahko je lahko v posebnih okoliščinah delovanja potrebna posebna pazljivost
uporabnikov zaradi visokih temperatur (zunanje površine > 70 °C). Nosite zaščitne
rokavice in pustite črpalko, da se ohladi, preden na njej izvajate dela.
 Izdelki so tovarniško testirani na to, da pod normalnimi pogoji delovanja ne
puščajo. Uporabnik je odgovoren, da ohrani to raven tesnjenja naprave.
 V nujnih primerih in izpadih delovanja se obrnite na vodjo lokalnega
servisnega centra (glejte naslove na naših spletni strani).

Delovna
temperatura

Ob zagonu, preden vklopite motor preverite, ali je temperatura olja višja od 12 °C.
Temperatura okolice med obratovanjem črpalke mora biti med12 °C in 40 °C.
V takšnih pogojih bo stabilizirana temperatura črpalke (na sprednji strani posode za
olje) med 60 in 70 °C (z oljem A120, odvisno od pogojev obratovanja).
Posebni primeri – sintetična olja
Sintetična olja so v hladnem stanju veliko bolj viskozna od mineralnih olj.
Črpalke ne zaženite, če je temperatura okolice nižja od 15 °C.
Stabilizirana temperatura je pri uporabi sintetičnih olj višja od tiste pri uporabi mineralnih olj.
Zato pred zagonom nalijte nekaj kapljic olja (1 do 2 cm3) skozi vstopno odprtino, da
zagotovite podmazanost črpalke.
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Delovanje SL

 Nevarnost požara zaradi prisotnosti električnih komponent.
Nevarnost požara je nizka zaradi uporabe namenskih komponent in njihove
vsebovanosti v ohišju črpalke.

Delovanje (nadaljevanje)
Pred zagonom
črpalke
(!) POZOR

Pred zagonom črpalke:
• prepričajte se, da je ustrezno nameščena na čisti, ravni in stabilni podlagi;
• prepričajte se, da ni sledi olja na nogah blažilnika.
Med delovanjem črpalke redno preverjajte:
• da ni sledi olja okoli podstavka: to bi lahko vplivalo na stabilnost črpalke;
• da izpustne cevi in izpustni pripomočki niso zamašeni (npr. filter oljne megle) in da
deluje sistem za izpiranje črpalke.

Zagon

• Če uporabljajte trifazni motor, preverite smer vrtenja motorja
(glejte stran 26).
• Preverite raven olja (glejte stran 20).
• Vhodni priključek črpalke povežite z vakuumsko posodo.
• Zagon črpalke: stikalo za vklop v položaju »V« (enofazni motor) ali vklop z
napajalno opremo lastnika.
• Pustite črpalko, da eno uro deluje s končnim vakuumom in zaprto vstopno
odprtino.
Med tem obratovanjem preverite, ali deluje tokokrog olja. Odstranite enega od čepov za
polnjenje olja in poslušajte delovanje črpalke.
Ob zagonu olje vstopi v mazalni tokokrog vakuumske črpalke. Posledica tega so zvoki
(najprej neredni, potem redni), ki potihnejo, ko se olje segreje.
Ko znova namestite čep na odprtino za polnjenje, ti zvoki več ne bodo slišni.
Pri normalnih temperaturnih pogojih bi se moral oljni tokokrog zagnati manj kot 1
minuto po vklopu črpalke (čas se lahko razlikuje glede na vrsto olja in njegovo stopnjo
onesnaženosti).
Normalno je, da se raven olja dvigne (kar lahko vidite prek okenca), ko se črpalka
segreje zaradi raztezanja olja in ob zagonu oljnega tokokroga.
V primeru okvare glejte preglednico »Odpravljanje težav in popravljalni ukrepi«
(stran 40).

Hladni zagon

Ko črpalka izvede hladni zagon (temperatura okolice < 12 °C) ali izvede hladni zagon po
črpanju onesnaženih snovi oziroma snovi, ki kondenzirajo, lahko tok po zagonu ostane
visok, dokler se ne segreje olje v črpalki.
Ti pogoji zadostujejo za vklop notranje toplotne zaščite, ki onemogoča zagon.
Iz istega razloga lahko tok po zagonu ostane visok in nezdružljiv z zunanjo električno
zaščito motorja (glejte preglednice na strani 28).
Priporočamo, da zvišate temperaturo okolice in počakate, da se črpalka segreje (glejte razdelek o
odpravljanju težav in popravljalnih ukrepih na strani 40).
Za lažji zagon črpalke priporočamo, da izvedete naslednji postopek:
• izpustno odprtino črpalke priključite na odvodni kanal;
• črpalko izpostavite atmosferskemu tlaku in jo zaženite. Zažene se oljni tokokrog: to
lahko traja 2 do 3 minute;
• nato zaprite vhodno odprtino in počakajte 15 minut, da se vzpostavi pravilno
kroženje olja;
• potem vhodno odprtino priključite na črpalni vod.
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Modeli SDI
Zagon

Ker bo ta črpalka vgrajena v opremo lastnika, bo njeno delovanje odvisno od
izvedenih postopkov.
• Vhodni priključek črpalke povežite z vakuumsko posodo, izhodni priključek s
filtrom oljne megle in sredinski priključek s plinskim vodom s senzorjem.
Prepričajte se, da je na plinskem vodu nameščen izolacijski ventil.
• Zagon črpalke: stikalo za vklop v položaju »V« (enofazni motor) ali vklop z
napajalno opremo lastnika.
• Pustite, da črpalka eno uro deluje s končnim tlakom in zaprto vhodno odprtino.
• Ko je dosežen želeni tlak na vhodnem priključku, črpajte čez sredinski vhodni priključek.

Zaustavitev
črpalke

 Ko je v uporabi sredinski priključek, črpalka v mirovanju ne tesni! Da zagotovite to
tesnost, namestite elektroventil na črpalni vod (dobavi lastnik).
 Če se sočasno uporabljata sredinski priključek in plinski balast, je končni tlak na
sredinskem priključku neustrezen zaradi povečanja tlaka: končni tlak črpalke ustreza
končnemu tlaku pri odprtem plinskem balastnem ventilu.

Delovanje

Model SDI

Hitrost črpanja na sredinskem priključku je odvisna od tlaka na vhodnem priključku: ko
se ta zviša, se hitrost črpanja na sredinskem priključku zmanjša.

SL

(!) POZOR

Preden vklopite črpalko ustavite črpanje sledilnega plina na sredinskem priključku.
Vsi modeli

Preprečevanje
nevarnosti pri
črpanju
Izbira vrste črpalke

Črpani plin in
rokovanje s črpalko

(!) OPOZORILO

Stikalo motorja postavite v položaj »0« (enofazni motor) ali pritisnite prekinjalo toka
na opremi lastnika (trifazni motor).

Standardne krilne rotacijske črpalke in črpalke za črpanje kemičnih proizvodov serije
Pascal lahko črpajo različne vrste plinov. S pripomočki se lahko prilagodijo načinu
uporabe.
Modeli
I, SD

Črpalka za črpanje nevtralnih ali inertnih plinov (zrak, dušik, itd.). Če
mešanica črpanega plina vsebuje hlape, ki kondenzirajo, je morda
potreben plinski balast (glejte stran 33).

Model C1

Črpalka za črpanje korozivnih snovi in hlapov, ki kondenzirajo ob
nizkem tlaku.

Model C2

Črpalka za uporabo v mikroelektroniki. Črpalka je ob dobavi napolnjena
s sintetičnim oljem, plinski balast je zaprt, da se prepreči neustrezna
uporaba.

Pri nekaterih načinih uporabe je težko vedeti, kateri plin prehaja skozi črpalko:
• vakuumsko razplinjevanje materialov črpalke lahko vpliva na nastanek
reaktivnih plinov (topilo, kislina itd.), ki lahko, če se pomešajo s črpanimi plini,
spremenijo sestavo plina;
• ob nizkem tlaku so hlapi in plini, ki so prisotni v nizki koncentraciji, relativno
neaktivni. Ko se tlak poveča, lahko dosežejo parni tlak, ki povzroči nasičenje, in
postanejo precej bolj reaktivni.
Uporabnik in/ali proizvajalec sta odgovorna za varno obratovanje opreme, zlasti, ko
gre za preprečevanje nevarnosti, povezanih s strupenostjo in eksplozivnostjo.
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Delovanje (nadaljevanje)

Previdnostni ukrepi

Izbira modelov črpalk in pripomočkov glede na črpane pline

Nevtralni
ali inertni
plin

Zrak, dušik, CO2,
žlahtni plini ali
trajno
nereaktivni plini.

Plin s šibko
vsebnostjo
hlapov,
ki

Prisotnost hlapov,
kondenzirajo
plinov z
verjetnostjo
kondenzacije ali
Hlapi, ki
polimerizirajo polimerizacije

Reaktiven
in/ali
koroziven
plin v nizki
koncentraciji

Reaktiven
in/ali
koroziven
plin v visoki
koncentraciji

Oksidativen
plin

Vnetljivi ali
eksplozivni
plini

Reaktivnost in/
ali korozivnost z
zrakom, vlago,
drugimi plini
ali z
nekaterimi
materiali,
glede na
okoliščine.

Reaktiven z
zmesmi, ki
vsebujejo
ogljikovodike, kot
so 02, 03, CO, NO,
NO3 itd.

Brez

Preprečite kondenzacijo,
ki oslabi učinkovitost
in zanesljivost delovanja
črpalke.

Preprečite nastanek
vlage, ki ustvari tekoče
agregatno stanje in
poškoduje komponente
črpalke.

Preprečite nastanek
vlage, ki ustvari tekoče
agregatno stanje in
poškoduje komponente
črpalke.
Zagotovite, da plin v črpalki
ne doseže parnega tlaka,
povzroči nasičenje.
Preprečite nastanek
vlage, ki ustvari tekoče
agregatno stanje, ki
poškoduje komponente
črpalke.
Preprečite prisotnost
vnetljivih snovi.

Uporabljajte izven pogojev,
ki bi povzročili vnetljivost
izdelka.



Preprečite nadtlak na izpustu.
Pustite, da črpalka eno uro deluje s končnim
tlakom in zaprto vhodno odprtino.

 

 

Uporabite plinski balast.
Pustite, da črpalka eno uro deluje s končnim
tlakom in zaprto vhodno odprtino.

 

 

Izpir. s plinom

Odvodni kanal

Brez

Razredčite plin, da zmanjšate njegovo
koncentracijo in preprečite pretvorbo v
tekoče stanje ali sublimacijo.
Uporabite plinski balast
Preprečite nadtlak na izpustu.
Preverite, ali so materiali črpalke in
njihove lastnosti tesnjenja združljive s
črpanimi hlapi.

    

Razredčite plin, da zmanjšate njegovo
koncentracijo in preprečite pretvorbo v
tekoče stanje ali sublimacijo.
Uporabite plinski balast.
Preprečite nadtlak na izpustu in zagotovite
zadostno tesnjenje opreme.
Preverite, ali so materiali črpalke in črpalnih
vodov združljivi s črpanimi hlapi. Preverite
tesnjenje črpalnega voda.

    

Obvezno razredčite plin, da zmanjšate njegovo
koncentracijo, in uporabite olje A113.
Preprečite nadtlak na izpustu.

 

Zmešano z vnetljivim sredstvom, ki
vsebuje kisik, kot je zrak.
Razredčite plin, da zmanjšate njegovo
koncentracijo. Preprečite kopičenje plina v
Ni priporočeno.*
črpalnem vodu.
Preprečite nastanek plamena ali iskric v bližini
črpalnega voda.
Nadzorujte notranjo temperaturo črpalke.

* Uporabite drugo vrsto črpalke, ki je zasnovana, da prenese notranji ogenj ali eksplozijo (zasnovana za delovanje v nevarnih
okoliščinah). Stopite v stik z nami. Glejte direktive ES: eksplozivne atmosfere, ATEX.
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Plinski balast

Varnostni ukrepi

C2

Točke nadzora med
črpanjem

C1

Vrsta plina/hlapov

I/SD

Priporočena
oprema

 

Delovanje plinskega balasta

Črpanje hlapov, ki
kondenzirajo
Izbira črpalke in sistema

V novi črpalki ali v črpalki, ki je dlje časa shranjena z napolnjenim oljem, lahko
kondenzacija hlapov onesnaži olje in vpliva na učinkovitost delovanja črpalke To se
zgodi tudi po črpanju hlapov in kadar skozi okence opazite, da je olje motno ali
razbarvano.
• Zaženite črpalko in jo z ventilom ali čepom na vhodnem priključku odklopite s
sistema. Priporočamo, da izpustni priključek priključite na odvodni kanal ali filter
oljne megle.
• Odprite plinski balast in pustite črpalko, da deluje od pol ure do ene uro oziroma še
dlje, če se olje ne zbistri. Takšno delovanje pospeši naraščanje temperature v črpalki in
odstrani ostanek hlapov v olju.
Za črpanje proizvodov, ki kondenzirajo, je treba obratovati z vročo črpalko. Za takšne
potrebe izolirajte črpalko od sistema in jo pustite, da pol ure deluje z odprtim plinskim
balastom ali pa eno uro (če je mogoče) z zaprtim plinskim balastom. Ko je olje vroče, je
kondenzacija hlapov v črpalki omejena ali onemogočena.
Zmožnost črpalke, da odstrani kondenzirane hlape, je odvisna od vrste črpalke,
njene temperature in količine zraka, ki se vnese pri dodajanju plina.

SL

Regeneracija
olja v črpalki

Uporaba hladnih pasti ali kondenzatorjev je priporočena, če je treba izločiti večje
količine hlapov.
Pozor: ne pozabite obnoviti pasti. Zelo intenzivno ali dolgotrajno črpanje lahko povzroči, da
izdelki, zbrani v pasti, v drugo izparijo.
Izbira olja
Sestav

Izberite olje, ki omogoča ločevanje črpanih proizvodov, ki lahko kondenzirajo v
olju (protiemulzijsko olje za zmesi na osnovi vode itd.) (glejte stran 18).
Izp.

Kondenzacija hlapov na izpustu črpalke je
omejeno, če:
• je visoka temperatura črpalke in olja;
• je tlak na izpustu čim nižji (odstranite
filter oljne megle in priključite odvodni
kanal);
• kondenzati iz olja se zbirajo ločeno in ne
zamašijo odvodnega kanala.
Za takšne potrebe:
• izogibajte se uporabi navpičnega kanala, ki
okrepi kondenzacijo izdelkov in njihov
povratek v črpalko;
• uporabite zbirno posodo za kondenzat;
• filter oljne megle ni priporočen pri črpanju
hlapov, ki kondenzirajo: če ga potrebujete,
je ključno, da ga ne priključite neposredno
na izpust črpalke, temveč zunaj območja
kondenzacijskega območja;
• odstranite zaporni ventil z izpusta
črpalke (serije I, SD, SDI);
• če je mogoče, priključite izpust na
mehansko napravo, ki ustvarja
negativni tlak od 100 do 200 hPa.

Vh
.od

Izp.
Vh

.

Pasti za
kondenzat
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Delovanje

Bodite pazljivi, da vstopni tlak črpalke omejite na njegov največji dovoljeni parni tlak
vode s črpanim izdelkom. Tega najdete v preglednici, ki navaja lastnosti črpalke pri
črpanju vodnih hlapov (glejte stran 9 in 10).

Delovanje plinskega balasta (nadaljevanje)
Črpanje hlapov, ki
kondenzirajo
(nadaljevanje)
Način delovanja
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• Črpalko izolirajte od sistema in povišajte temperaturo črpalke, 30 minut naj deluje s
plinskim balastom (glejte stran 30).
• Začnite s črpanjem in preverite raven olja:
- če raven olja pade, se olje izgublja; dolijte olje v črpalko;
- če se raven olja viša, so bili v olje dodani kondenzati.
• Po črpanju pustite črpalko delovati s končnim tlakom in kondenzati se bodo ločili
od olja.
- Če je olje motno ali razbarvano, ga zamenjajte.
- Če so kondenzati težji od olja, jih iztočite skozi odprtino za praznjenje olja.
- Če so kondenzati lažji od olja, izpraznite črpalko in jo sperite s čistim oljem.
Pustite mešanico, da se zbistri, in nato olje vrnite.

Sistemi izpiranja pri črpanju plinov,
ki kondenzirajo, in korozivnih plinov
Opis sistema
izpiranja

Uporaba krilnih črpalk lahko pomeni črpanje plinov ali hlapov, ki so vnetljivi in
lahko onesnažijo olje. V tem primeru je treba te proizvode razredčiti s pomočjo
sistemov za izpiranje, katerim so priloženi suhi plini, kot je dušik, da se preprečijo
neželene reakcije.

V ta namen potrebujete dovod filtriranega suhega dušika ali drugega inertnega plina z
enakimi lastnosti, kot so navedene spodaj:
• točka kondenzacije < 22 °C,
• prah < 1 μm,
• največji relativni tlak 100 kPa,
• koncentracija H2O < 10 ppmv,
• koncentracija O2 < 5 ppmv.

POZOR

Ko se dva sistema za izpiranje uporabljate sočasno, se poveča velikost pretoka plina.
Upoštevajte naslednje:
• Uporaba teh sistemov izpiranja na izpustu črpalke ne sme ustvariti
relativnega nadtlaka, ki bi bil višji od 50 kPa.
• Zaradi sočasne uporabe ne sme priti do izgube plina.
• Pretok plina mora biti zadosten, da omogoča pravilno delovanje.

Sistemi izpiranja za posodo za olje
(vsi modeli)

Sistem za izpiranje razredči črpane pline z nevtralnim plinom.
Omogoča omejitev korozije v posodi za olje, kondenzacije in kopičenja plinov v mrtvih
kotičkih črpalke.
Poleg tega sistem za izpiranje omogoča izpiranje cevi in pripomočkov, ki so priključeni
na izpustni ventil črpalke, s plinom.
Dovod dušika priključite na enega od neuporabljenih polnilnih čepov na posodi za
olje (plinski priključek BSPP 1/8).
Tlak dušika nastavite na približno 10 kPa (relativni) (glejte preglednico v
nadaljevanju), velikost pretoka pa tako, da zadostuje pogojem redčenja.
(Pozor: ne ustvarite nadtlaka > 50 kPa na izpustu črpalke).

Izpiranje s plinskim
balastom (modeli I, SD,
SDI, C1)

Plinski vod je mogoče priključiti na ventil za plinski balast na prevodniku posode
za olje (ženski plinski priključek 1/8).
Velikost pretoka nevtralnega plina prilagodite indikativnim vrednostim na strani 36.
Opomba: Da boste lahko izvedli ta priključek, iz plinskega balasta odstranite dele 53-5455-57 in 58 (glejte navodila za vzdrževanje).

POZOR

V tem primeru proizvajalec ne jamči za tesnost in ni odgovoren za tveganja, ki
izhajajo iz tega. Uporabnikova odgovornost je, da izvede ustrezne ukrepe za varnost
upravljavca.

Izpiranje s plinskim balastom
(model C2)

Zaradi nevarnosti, ki je prisotna, če se odpre ventil za plinski balast (serije C2), ročno
dovajanje plina ne deluje.
Suhi dušik priključite na poseben priključek (1/8 plin).
Velikost pretoka dušika je treba prilagoditi vrednostim iz preglednice na strani 36.
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Delovanje

Lastnosti sistema
izpiranja

SL

Ti sistemi za izpiranje so ob vstopnem ventilu črpalke (redčenje črpanega plina) in tudi
pri plinskem balastu (črpanje izdelka, ki kondenzira), pri napravi za dovod mehurčkov
(razplinjenje olja) ali na posodi za olje (spiranje posode za olje in izpustne cevi).

Sistem za izpiranje za črpanje plinov,
ki kondenzirajo, korozivnih in nevarnih
plinov (nadaljevanje)
Izpiranje z napravo za dovod
mehurčkov
(model C2)

Napravo za dovajanje mehurčkov je sestavlja zračna
cev, ki ima več lukenj in je na dnu posode za olje; ta v
olje spušča mehurčke nevtralnega plina. Tako se olje
nasiči z nevtralnim plinom, ki omeji njegovo
sposobnost raztapljanja črpanih plinov. Mehurčki
nevtralnega plina omogočajo odstranjevanje hitro
izparljivih hlapov ali kislin, ki so kondenzirale
v olju. Pretok mehurčkov zniža tudi temperaturo
črpalke, kar upočasni nastanek korozije.
Odstranite čep (1).

Dovod nevtralnega plina, povezan
z napravo za
dovajanje
mehurčkov

(!) OPOZORILO
Nastavitvene
vrednosti za pretok in
tlačno izpiranje

Nastavek

Na to mesto priključite nastavek (2) za dovod
nevtralnega plina (plinski priključek NPT
1/8),
ne da bi odvili nastavek (2) in priključek (6).

Nevtralni plin

Z ohišja nikoli ne odvijte nastavka (2) in priključka
(6).

Vbrizganje

Vrsta izpiranja

Enota

Na
vstopu
(2)

Največji tlak (1)
Največji pretok (1)

relativni
od 10 do 30
kPa
l/
h

glede na
pogoje
spiranja

Na
plinske
m
balastu

Na napravi
za dovod
mehurčkov

10

od 5 do 10

Na
posodi za
olje

10

od

od

od

900 do 1000

60 do 500

50 do 300

Opomba (1): Te lastnosti veljajo za črpalke, ki delujejo s trajnim vstopnim tlakom (0,1 do
0,5 kPa). Lahko se prilagodite okoliščinam črpanja; nastavitve so ves čas odgovornost lastnika. Po potrebi se
posvetujte z nami.
Opomba (2): Če je sistem za izpiranje nameščen na vhodnem priključku črpalke, namestite curek na vhod
cevovoda (zagotovi lastnik). Pretok izpiranja je odvisen od premera curka. Posode z nevtralnim plinom nikoli
ne nameščajte neposredno na vhodni priključek črpalke: vstopni tlak črpalke mora ostati na atmosferskem
tlaku.

Način delovanja
Zagon

Ustavitev
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Črpalko izolirajte od črpalnega voda (zaprite izolacijski ventil na vhodnem priključku).
Črpalko zaženite s končnim vakuumom. Ko se segreje, odprite sistem za izpiranje z
dušikom in prilagodite pretok.
Počakate, da se črpalka stabilizira.
Odprite vstopni ventil in črpajte korozivne pline: preverite, da izpiranje dobro poteka ves čas
črpanja.
Črpalko izolirajte od črpalnega voda (zaprite izolacijski ventil).
Ko se črpanje ustavi, pustite sistem za izpiranje, da deluje približno 1 uro (odvisno od
količine črpanega plina) s končnim vakuumom in izpiranjem, da učinkovito razplinite
olje in očistite črpalko z dušikom, pri čemer se odstranijo sledi črpanih plinov.
Nato prekinite izpiranje, a ohranite delovanje črpalke, da preprečite kondenzacijo ali
nastanek vlage, ki bi lahko reagirala s črpanimi plini.
Če je treba črpalko ustaviti, jo pripravite, kot je opisano na strani 16 v razdelku o
shranjevanju uporabljene črpalke.

Črpanje kisika
Pri nekaterih načinih uporabe se uporabljajo zmesi, ki vsebujejo različne koncentracijo
kisika ali celo čisti kisik.
Olja na osnovi mineralov so vnetljiva. Zato lahko njihova izpostavljenost čistemu kisiku
pri visoki temperaturi povzroči samovžig. Poleg tega med črpanjem hitro oksidirajo in
hitro izgubijo svoje mazalne lastnosti.
Mineralna olja se ne smejo uporabljati s črpanimi plini, v katerih vsebnost kisika je višja
od 21 %. V tem primeru je treba uporabiti perfluorirana sintetična olja (glejte stran
18).
Za uporabo teh olj je treba črpalko posebej pripraviti (glejte stran 45). Črpalko je
treba v celoti razstaviti in odstraniti vse sledi olja. Samo spiranje posode za olje ni
dovolj.

Preprečiti je treba vsakršno kopičenje kisika in kisik ali vnetljivo zmes na izpustu
razredčiti z nevtralnim plinom: velikost pretoka plina mora biti 4-kratnik velikosti
pretoka kisika.
Pri nekaterih vnetljivih ali eksplozivnih plinih je potrebna večja stopnja redčenja. Pri
reševanju tovrstnih težav sta vam lahko v pomoč naša podporna služba in služba za
stranke.
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SL

Močno priporočamo, da ne uporabljate tekočin, kot so triaril fosfat estri, za katere je
znano, da povzročajo nesreče.

Delovanje

(!) NEVARNOST

Vračanje olja
(visok tlak in ciklično)
Ko črpalka deluje z visokim tlakom, se olje segreje, postane bolj tekoče in ga pretok
plina spere iz funkcionalnega sklopa. Poveča se izguba olja na izpustu.

Pri prekinjenem
črpanju
Pri cikličnem črpanju
ali
neprekinjenem
črpanju pri
visokem tlaku

Uporaba filtra oljne megle preprečuje izgubo zaradi prekinjenega delovanja pod
visokim tlakom. Če črpalka deluje pod visokim tlakom le zelo kratek čas, se mazalno olje
nadomesti, ko črpalka preklopi v delovanje v nizkim tlakom.
Če črpalka ciklično obratuje pod visokim tlakom, lahko poraba olja doseže tolikšno
raven (odvisno od črpane prostornine in stopnje črpalnih ciklov), da povzroči upad
ravni olja v posodi za olje.
Takrat obstaja nevarnost okvare zaradi pomanjkanja olja. Poleg tega visok pretok plina
skozi filter prepreči, da bi se olje vrnilo v posodo za olje.
Da lahko v takšnih pogojih zagotovite črpanje, mora imeti črpalka filter oljne
megle in komplet za izpust olja, ki omogoča vračanje olja prek ventila za plinski
balast (glejte razdelek o pripomočkih na strani 12).
V primeru vračanja olja prek vhodnih priključkov črpalke, stopite v stik z nami.
Primer:
Filter oljne megle OME 25 M ali OME 25 ML z napravo za vračanje olja ODK (prek
ventila za plinski balast).

Vh
od

Izpust

OME 25 M ali OME 25 ML + ODK 1
Naprava v mirovanju ne tesni.
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Vh
od

Izp.

OME 25 M ali OME 25 ML + ODK 2
Elektroventil, ki se vklopi ob ustavitvi
črpalke in zagotovi tesnjenje, ko je
naprava izklopljena.

Varnostni napotki za vzdrževanje
Splošni previdnostni
ukrepi

Pri normalnem načinu delovanja so pri vzdrževanju črpalk z velikostjo pretoka 5 do 21
m3/h potrebne le redne menjave olja (glejte stran 43).
Orodja, potrošni izdelki, rezervni deli in navodila za obnovo črpalke so na voljo v
navodilih za vzdrževanje na naši spletni strani.

(!) OPOZORILO
Vzdrževalna dela mora izvesti usposobljen strokovnjak, ki je seznanjen s povezanimi
tveganji za zdravje in varnost (elektromagnetna združljivost, električne nevarnosti,
kemično onesnaženje itd.).
Pred začetkom del napravo odklopite iz vseh virov napajanja (električno omrežje,
stisnjen zrak itd.).

 Nekateri plini lahko po razkroju, ko so ujeti v olju, postanejo korozivni in strupeni. Ko
rokujete z uporabljenim in umazanim črpalnim oljem, vedno uporabljajte zaščitne
rokavice; olje iztočite v posodo s pokrovom in ne vdihavajte oljnih hlapov. Vedno
uporabljajte samostojni dihalni aparat.

SL

(!) NEVARNOST

 Pri odstranjevanju črpalke, njenim praznjenjem ali vzdrževalnimi deli lahko
upravljavec pride v stik s procesnimi ostanki, ki lahko povzročijo hujše telesne
poškodbe ali smrt. Oddelek za varnost pri delu povprašajte za navodila glede
skladnosti z lokalnimi predpisi.

 Razkuževanje – razstavljanje izdelka
V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in
Direktivo 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi proizvajalec zagotavlja plačljivo storitev recikliranja
odpadne električne in elektronske opreme.
Vsakršna obveznosti proizvajalca, da sprejme takšno opremo, velja samo za popolno
opremo, ki ni bila spremenjena in vsebuje originalne rezervne dele podjetja Pfeiffer
Vacuum, ki jo dostavi podjetje Pfeiffer Vacuum in vsebuje vse svoje komponente in
podsklope.
Ta obveznost ne vključuje stroška prevoza opreme nazaj v center podjetja Pfeiffer
Vacuum.
 Vsakič, ko izdelek vrnete v servisni center za popravilo, upoštevajte pravilni
servisni postopek in izpolnite izjavo o onesnaženju, ki jo najdete na naši spletni
strani.

(!) OPOZORILO

Nezadostno tesnjenje po servisiranju lahko privede do kemičnih nevarnosti. Po
vzdrževalnih delih vedno izvedite preskus tesnosti.
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Vzdrževanje

Priporočamo, da:
- črpalno opremo sperete s suhim dušikom;
- nosite rokavice, zaščitna očala, dihalno masko in drugo ustrezno zaščitno
opremo;
- poslopje dobro prezračite;
- odpadkov, ki nastanejo zaradi vzdrževalnih del, ne odvržete med navadne smeti. Te
odpadke naj po potrebi uniči za to pooblaščeno podjetje;
- namestite vhodni in izhodni slepi pokrov; ti pripomočki so priloženi črpalki.

Odpravljanje težav in popravljalni ukrepi
Težave
Črpalka ne deluje

Črpalka se ne zažene

Vakuumska črpalka ne ustvarja vakuuma

Vzroki
Nepravilno napajanje motorja.

Preverite napajanje.

Prenizka temperatura olja.

Znova segrejte črpalko in olje (glejte
hladni zagon, stran 30).

Zlepljenje tesnil po dolgotrajnem
skladiščenju.

Razstavite motor in poskusite ročno
zasukati ventilator.
Odstranite tesnila, očistite črpalko,
zamenjajte tesnila in znova namestite.

Po črpanju je olje onesnaženo.

Izpraznite črpalko, jo sperite in
nato znova napolnite s čistim
oljem.

Okvara sklopke motorja.

Zamenjajte jo tako, da razstavite motor.

Črpalka blokirana zaradi okvare
po črpanju v težkih pogojih (brez
praznjenja ali spiranja).

Razstavite, očistite, zbrusite opraskane
kovinske dele (po potrebi jih
zamenjajte) in znova sestavite.

Hladno olje.

Segrejte črpalko.

Premalo olja v posodi za olje.

Dolijte olje do oznake.

Onesnaženo olje.

Izpraznite črpalko, jo sperite in
nato znova napolnite s čistim
oljem.

Vhodna odprtina za olje delno
zamašena.

Izpraznite in očistite vhodni kanal za olje.

Zamašene luknje za mazanje.

Razstavite in očistite.

Poškodovana krila ali naperek
vretena (modeli SD).

Zamenjajte jih.

Nepravilna sestava
protitočnega sistema.

Znova sestavite in določite nastavitve.

Dosežen končni tlak: nekaj hPa, Torr
Nepravilna smer vrtenja motorja
(trifazni).

Znova izvedite ožičenje.

Nezadostna moč motorja.

Preverite napajanje.

Zamašen vhodni filter.

Očistite ga.

Premalo olja v posodi za olje.

Dolijte olje.

Hladno olje, zamašena vhodna
odprtina črpalke.

Segrejte, razstavite, očistite.

Onesnaženo olje.

Izpraznite črpalko, jo sperite in znova
zaženite s čistim oljem.

Vhodna odprtina za olje delno
zamašena.

Izpraznite in očistite vhodni kanal za olje.

Poškodovan eden od varnostnih
ventilov za nizek tlak.

Zamenjajte.

Pri ponovnem sestavljanju del ni bil
nameščen.

Znova sestavite.

*Postopki vzdrževanja so opisani v navodilih za vzdrževanje, ki so na voljo na spletni strani.
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Ukrepi*

Težave
Vakuumska črpalka ne ustvarja vakuuma
(nadaljevanje)

Vzroki

Ukrepi*

Dosežen končni tlak: nekaj 1 · 10-2 hPa (1 · 10-2 Torr)
Odprt gumb za prilagoditev plinskega Zaprite ga.
balasta.
Preščipnjeno O-tesnilo.

Zamenjajte.

Poškodovano eno od tesnil.

Zamenjajte.

Poškodovan eden od varnostnih
ventilov za visok tlak.

Zamenjajte.

Zamašene luknje za mazanje.

Razstavite in očistite.

Nepravilna sestava protitočnega voda. Znova sestavite in določite nastavitve.
Pri ponovnem sestavljanju del ni bil
nameščen.

Znova sestavite.

Pripomočki
Na izhodni odprtini črpalke napeljava Preverite napeljave.
ustvarja izpustni tlak
1,5 · 103 hPa (1125 Torr).

Črpanje je hrupno

Zamašena kartuša filtra oljne megle.

Zamenjajte.

Previsoka raven olja.

Izpraznite in napolnite z novim oljem.

Onesnaženo olje (prisotnost
delcev).

Izpraznite črpalko, jo sperite in
nato znova napolnite s čistim
oljem.

Črpalka ni pripravljena za uporabljeno Preverite konfiguracijo črpalke ali vrsto
olja.
olje.

Črpalka je prevroča

Nepravilno napajanje motorja.

Preverite napajanje.

Poškodovani ležaji motorja.

Po pregledu zamenjajte motor.

Nepravilno nastavljena ali
okvarjena sklopka motorja.

Preverite nastavitev.

Nepravilna sestava ventilatorja.

Preverite sestavo.

Nepravilna sestava protitočne
naprave.

Znova sestavite.

Poškodovana ali zataknjena krila.

Zamenjajte jih.

Previsoka temperatura okolice.

Prezračite črpalko.

Črpalka je v slabo prezračevanem
prostoru ali pa ima zamašene
prezračevalne reže.

Preverite namestitev (glejte stran 21).

Delovanje z visokim
tlakom P > 30 hPa (22
Torr).

Uporabite napravo za vračanje olja,
prezračite črpalko.

Previsok tlak na izpustu.

Preglejte izpustni vod.

Prenapetost ali kratek stik na
motorju.

Preverite napetost, zamenjajte motor.

*Postopki vzdrževanja so opisani v navodilih za vzdrževanje, ki so na voljo na spletni strani.
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Odpravljanje težav in popravljalni ukrepi
(nadaljevanje)

Težave
Črpalka je prevroča (nadaljevanje)

Znatna izguba olja

Vzroki
Onesnaženo olje.

Izpraznite črpalko, jo sperite in
nato znova napolnite s čistim
oljem.

Črpalka ni pripravljena za
uporabljeno olje; olje ni primerno.

Preverite konfiguracijo črpalke ali
vrsto olja.

Previsoka raven olja.

Izpraznite in napolnite z novim oljem.

Delovanje z visokim tlakom.

Uporabite filter oljne megle z vračanjem
olja.

Odprt plinski balast:
1 - nenamerno,
2 - črpanje kondenzirane pare.

Slabo tesnjenje črpalke, ko je
izklopljena

Ukrepi*

1 - Zaprite.
2 - Uporabite zbirno posodo za
kondenzat.

Puščanje na tesnilu posode za
olje ali na sprednjem tesnilu.

Preverite sestavo in po potrebi
zamenjajte tesnila.

Odprt plinski balast.

Zaprite ga.

Poškodovan varnostni ventil.

Zamenjajte.

Nepravilna sestava protitočnega voda. Znova sestavite.

Olje na plošči

Preščipnjeno O-tesnilo.

Zamenjajte.

Poškodovana tesnila.

Zamenjajte.

Onesnaženo olje.

Izpraznite črpalko, jo sperite in
nato znova napolnite s čistim
oljem.

Posoda za olje in ogrodje nista bili
dobro očiščeni med sestavljanjem.

Odstranite podstavek in ga očistite.

Preščipnjeno tesnilo posode za olje.

Odstranite posodo za olje, očistite
sprednji del in namestite novo tesnilo

Sprednje tesnilo poškodovano ali
nasičeno.

Zamenjajte.

*Postopki vzdrževanja so opisani v navodilih za vzdrževanje, ki so na voljo na spletni strani.
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Vzdrževanje

Pogostost
vzdrževanja

Pogostost
Olje
Črpalka

Pogoji obratovanja

6 mesecev

normalno, 24/24 ur

1 leto

normalno, < 12 ur/dan

1 leto

normalno, 24/24 ur

2 leti

normalno, < 12 ur/dan

Neustrezni končni vakuum ali upad hitrosti črpanja sta znaka, da se je poslabšala kakovost
olja.
Redni pregled stanja olja se izvede tako, da se olje primerja z novim oljem, da se
ugotovi stopnja onesnaženosti ali poslabšanja maziva.
Pogostost menjave olja se prilagodi načinu delovanja:
 če je olje motno, to pomeni, da so se med črpanjem absorbirali kondenzirani
hlapi. Olje se lahko regenerira s plinskim balastom (glejte stran 33);
 če opazite zgostitev olja, počrnelost in vonj po zažganem, to pomeni, da se je stanje
olja poslabšalo. Črpalko izpraznite in jo sperite.

SL

Intervali pogostosti so minimalne vrednosti pri normalnih okoliščinah uporabe: tlak
< 1 hPa (0,75 Torr), čist in nekoroziven plin.

Ko je mazalno olje dražje (sintetična olja na osnovi fluorogljikov), uporaba filtra oljne
megle omogoča izčrpanje olja po odstavitvi.
Olje je treba zamenjati vsakih 6 mesecev. Ta vrednost je zgolj orientacijska.
Obdobje se lahko podaljša do 1 leta, če je potreben končni vakuum zadosten (za
primarne vakuumske črpalke). Podobno, če črpalka pogosto dlje časa miruje, je treba
olje menjati v intervalih po 6 mesecev do največ 1 leta (olje lahko postane lepljivo).
Opomba: vsak postopek črpanja je drugačen. Olje je zato treba menjati v intervalih,
prilagojenih posameznemu načinu uporabe. Uporaba pripomočkov (glejte stran 12)
lahko zmanjša pogostost vzdrževanja.

Vzdrževanje
pripomočkov

Iz varnostnih razlogov proizvajalec priporoča, da se enofazni motorju ustrezno
vzdržujejo. Kondenzatorje v teh motorjih je treba menjavi vsakih pet let.
Glejte navodila za vzdrževanje na naši spletni strani.

Vzdrževanje

Vzdrževanje
enofaznih motorjev

Če je na črpalko priključena dodatna oprema Pfeiffer Vacuum, je slednjo treba redno
prenavljati.
Preberite navodila za uporabo pripomočkov in zagotovite, da upoštevate varnostne
napotke v zvezi z zaščito osebja.
Oddelek za varnost pri delu povprašajte za navodila glede skladnosti z lokalnimi
predpisi (glejte stran 39). Varnostni napotki veljajo tudi za pripomočke.

(!) OPOZORILO

Ko je nameščen filter oljne megle, na izpustni odprtini redno preverjajte, da:
- je izpustni ventil premičen in tako izpust ni blokiran;
- je izpustni ventil premičen in ni nadtlaka v posodi za olje.
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Vzdrževanje (nadaljevanje)
Praznjenje
(!) OPOZORILO

Pri postopku praznjenja pride onesnaženi tokokrog črpanja v stik z zunanjo
atmosfero. Izvedite vse potrebne ukrepe, da zagotovite varnost osebja:
uporabljajte rokavice, dihalno masko in zaščitna očala.
Črpalko je treba izprazniti, ko je vroča, in po tem,
ko se posoda za olja odzrači z atmosferskim
tlakom. V ta namen:
 izklopite črpalko;
 črpalko izolirajte ali odklopite z
napeljave;
 nagnite črpalko;
 odvijte čep za praznjenje (A) ob strani posode
za olje in čep za polnjenje (B) na vrhu
posode za olje.

B

A

Ko vse olje izteče, za kratek čas znova namestite
dva čepa in črpalko za približno 10 sekund
zaženite z odprto vhodno odprtino. Bodite
previdni zaradi oljne megle, ki
se lahko pojavi ob izpustu. S tem delovanjem se izloči olje iz funkcionalnega sklopa.
 Iztočite to olje tako, da odstranite čep za praznjenje.
 Nato znova namestite čep (A) in v posodo za olje skozi polnilno odprtino (B) nalijte
sveže olje do ustrezne najvišje ravni v posodi, kar vidite skozi okence na posodi
(glejte stran 20).

Spiranje

Postopku praznjenja lahko sledi postopek spiranja, če je olje še posebej onesnaženo.
Za ta postopek potrebujete polovičen odmerek olja.
Ko izpraznite posodo za olje, znova namestite čep za praznjenje (A) in nastavek za
polnjenje (B). Odstranite vhodni filter, ga očistite in zamenjajte. Črpalko zaženite z
atmosferskim tlakom in skozi vhodno odprtino zelo počasi nalijte olje za spiranje.
Bodite previdni zaradi oljne megle, ki se lahko pojavi ob izpustu. Ustavite črpalko in
skozi čep za praznjenje (A) iztočite olje za spiranje. Znova namestite čep za praznjenje
(A) in v črpalko nalijte sveže olje (glejte stran 20).

SL – 44

Menjava
vrste olja

Črpalke serij I, SD, SDI in C1 z velikostjo pretoka od 5 do 21 m3/h I1 so tovarniško
testirane z oljem A120 ali oljem A119 za ZDA, razen, če je drugače navedeno v naročilu.
Črpalke serije C2 z velikostjo pretoka od 5 do 21 m3/h C2 so tovarniško testirane z oljem
A113, razen, če je drugače navedeno v naročilu.

Združljiva olja

Mineralno olje lahko nadomestite s katero koli drugo vrsto mineralnega olja.
Enostavno sperite črpalko (glejte zgoraj) z novim oljem in jo napolnite (glejte
stran 20).
Mineralna olja so zdržljiva tudi s sintetičnimi olji na osnovi mineralov (glejte stran 20).

Nezdružljiva olja

To so primeri, ko se mineralno olje nadomesti s sintetičnim oljem (npr. A120 z A113).
Za sintetična olja se smatra, da so med seboj nezdružljiva, iz praktičnega razloga: ker so
draga. Mešanje lahko povzroči rahlo motnost nastale mešanice, kar se lahko zmotno
oceni za znak onesnaženja ali poslabšanja kakovosti olja.
IZ istega razloga se čista sintetična in mineralna olja (A300), ki so ravno tako draga,
obravnavajo kot sintetična olja.
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Ob dostavi črpalke je določena količina olja v funkcionalnem sklopu. Zato, če želite
uporabiti olje druge vrste, postopajte tako:

Te opombe se nanašajo na ester sintetična olja oziroma sintetična olja na osnovi
fluorogljikov in olja A111, A113, A300 in A400 (glejte strani 18-19).
Naredite naslednje:
 V celoti razstavite črpalko in jo očistite (glejte navodila za vzdrževanje).
 Nato jo znova sestavite.
 Na izpustni priključek priključite filter oljne megle.
 V črpalko nalijte novo olje (glejte stran 20).
OPOMBA: če želite sintetično olje zamenjati z mineralnim, upoštevajte postopek za združljiva olja.
V vsakem primeru pri izbiri olja upoštevajte priporočila osebe, ki črpalko vgradi.

Vzdrževanje

OPOMBA: Ko zamenjajte vrsto olja, je treba obvezno zamenjati kartušo filtra oljne
megle, kar velja zlasti za modele C2.
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Servis
Podjetje Pfeiffer
Vacuum nudi
prvovrstno
servisno podporo
za stranke

Prenova in popravilo v
servisnem centru
podjetja Pfeiffer
Vacuum






Vzdrževanje za številne izdelke na mestu uporabe
Prenova/popravilo v najbližjem servisnem centru
Hitra menjava obnovljenih nadomestnih izdelkov v odličnem stanju
Svetovanje o najbolj ugodni in najhitrejši rešitvi

Podrobne informacije, naslove in obrazce najdete na www.pfeiffer-vacuum.com (servis).

Spodnja splošna priporočila vam pomagajo do hitrega in neoviranega postopka servisiranja:
➔ Izpolnite obrazec »Zahteva za servis/vrnitev izdelka« in ga pošljite lokalni kontaktni
osebi servisnega centra Pfeiffer Vacuum.
➔ Pri zahtevi za servis podjetja Pfeiffer Vacuum pošiljki priložite potrditev.
➔ Izpolnite izjavo o onesnaženosti in jo priložite pošiljki (obvezno!).
Izjava o onesnaženosti se nanaša na vsak izdelek/napravo, ki vsebuje del, ki je
izpostavljen vakuumu.
➔ Odstranite vso dodatno opremo in jo obdržite.
➔ Zaprite vse priključke za prirobnice z originalnimi zaščitnimi pokrovi ali z
nepredušnimi slepimi kovinskimi prirobnicami za onesnažene naprave.
Če je mogoče, pošljite črpalko ali enoto v originalni embalaži.

Pošiljanje
onesnaženih črpalk
ali naprav

Naprave ne bodo sprejete, če so onesnažene z mikrobiološkimi, eksplozivnimi ali
radioaktivnimi snovmi. »Nevarne snovi« so snovi in zmesi, za katere veljajo ureditve
za nevarno blago (trenutna različica).
➔ Črpalko nevtralizirajte tako, da jo sperete z dušikom ali suhim zrakom.
➔ Nepredušno zaprite vse odprtine.
➔ Črpalko ali napravo zavijte v ustrezno zaščitno folijo.
➔ Črpalko/napravo vrnite samo v primernem in trdnem transportnem vsebniku in ob
pošiljanju upoštevajte veljavne transportne pogoje.
Črpalka oziroma naprava, ki bo poslana brez v celoti izpolnjenega obrazca o
onesnaženosti in/ali ki ne bo v ustrezni embalaži, bo razkužena in/ali vrnjena na stroške
pošiljatelja.

Menjava ali popravilo
naprav

Naročila
servisa
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Pri zamenjanih ali popravljenih napravah se vedno znova nastavijo tovarniški
parametri obratovanja. Če pri svojem načinu uporabe uporabljate specifične
parametre, jih boste morali znova nastaviti.

Vsa naročila servisa se izvedejo izključno v skladu z našimi splošnimi pogoji za popravila
in vzdrževanje, ki so na voljo na naši spletni strani.
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Vzdrževanje

SL

VAKUUMSKE REŠITVE NA ENEM MESTU
CELOTNA PALETA IZDELKOV

Od posameznih komponent do zapletenih sistemov:
smo edini dobavitelj vakuumske tehnike s celostno ponudbo izdelkov.

KOMPETENTNOST V TEORIJI IN PRAKSI

103275

Izkoristite naše znanje in naše priložnosti za usposabljanje!
Podpiramo vas pri načrtovanju vašega obrata in zagotavljamo prvovrsten servis na kraju samem, kjer koli na svetu.

Izdaja 12 – Datum 2017/05 P/N:103275OEN

Podjetje Pfeiffer Vacuum v svetu predstavlja inovativne in prilagojene vakuumske rešitve,
tehnološko dovršenost, strokovno svetovanje in zanesljiv servis.

Iščete odlično vakuumsko
rešitev? Stopite v stik z
nami:

www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters • Germany
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

