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Voorwoord
Deze bedieningshandleiding is opgesteld op basis van onze ervaring en
kennis. Toch kan niet helemaal worden uitgesloten dat, ondanks het feit dat
we zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan, er fouten in de tekst geslopen zijn.
Wij vragen daarom uw begrip voor het feit dat wij, voor zover er hierna niets
anders wordt aangegeven, geen garantie geven en geen aansprakelijkheid
aanvaarden – om het even op basis van welke juridische redenen – voor de
informatie in deze bedieningshandleiding. Met name aanvaarden we geen
aansprakelijkheid voor gederfde winst of andere financiële schade. Deze
disclaimer is niet van toepassing in geval van kwaad opzet en grove
nalatigheid. Het geldt evenmin voor gebreken die arglistig werden verzwegen
of waarvan de afwezigheid is gegarandeerd, of bij schuldig verzuim met
overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid tot gevolg. Indien
wij een contractuele plicht niet vervullen uit nalatigheid blijft onze
aansprakelijkheid beperkt tot de voorspelbare schade. Aanspraken uit de
productaansprakelijkheid blijven onaangeroerd.

Technische support
Contacteer tot onze technische distributie wanneer u vragen over uw product
heeft. Geef bij reacties steeds de typeaanduiding, serienr. en het artikelnr.
van het product aan:
Fax:

+49 (0) 6897 / 509 - 9046

E-mail:

filtersystems@hydac.com

Veranderingen aan het product
Wij maken u erop attent dat door veranderingen aan het product (bijv.
bijkopen van opties enz.) de gegevens in deze bedieningshandleiding
gedeeltelijk niet meer geldig resp. niet meer voldoende zijn.
Na wijzigingen of reparaties van onderdelen, die van invloed zijn op de
veiligheid van het product, mag het product pas weer in bedrijf worden
genomen als het is gecontroleerd en vrijgegeven door een vakkundige van
HYDAC.
Deel ons daarom a.u.b. meteen iedere verandering mee, die u aan het
product uitvoert resp. laat uitvoeren.

Vrijwaring
Wij aanvaarden vrijwaring conform de algemene verkoopsleveringsvoorwaarden van HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH.

en

Deze vindt u onder www.hydac.com -> Algemene voorwaarden.
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Gebruik van het document
Let erop dat de beschreven mogelijkheid van een gerichte
toegang tot bepaalde informatie u niet van de verplichting ontheft
om deze bedieningshandleiding voor de eerste ingebruikname
en later in regelmatige intervallen zorgvuldig en volledig door te
lezen.
Wat wil ik weten?
Ik wijs de gewenste informatie toe aan een bepaald gebied van
onderwerpen.
Waar vind ik de informatie?
Aan het begin van het document staat een inhoudsopgave. Hier vindt u het
gewenste hoofdstuk met het bijbehorende paginanummer.

Hoofdstukaanduiding
tel
Produkt / Kapi

Paginanummer
HYDAC Filtertechnik GmbH
BeWa 123456a de

Documentatienr.
met index /
bestandsnaam

de

Seite x
200x-xx-xx

Versiedatum

Taal van het document

Het documentnr. met index is bedoeld voor de identificatie en nabestelling
van de bedieningshandleiding. De index wordt bij een bewerking / wijziging
van de bedieningshandleiding steeds met een cijfer verhoogd.
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Veiligheidsinstructies
Het aggregaat is gebouwd volgens de op het moment van uitlevering
geldende wettelijke voorschriften en is veiligheidstechnisch op de meest
actuele stand.
Eventuele restrisico's zijn gemarkeerd door veiligheidsinstructies en worden
in de bedieningshandleiding beschreven.
Respecteer alle veiligheids- en waarschuwingsinstructies die op het
aggregaat zijn aangebracht. Houd deze altijd compleet beschikbaar en goed
leesbaar.
Gebruik het aggregaat alleen als alle veiligheidsinrichtingen aanwezig zijn.
Beveilig gevarenzones die ontstaan tussen het aggregaat en andere
inrichtingen.
Respecteer de wettelijk voorgeschreven controle-intervallen voor het
systeem.
Documenteer de testresultaten in een testrapport en bewaar dit tot voor de
volgende controle.

Gevarensymbolen
Deze symbolen vindt u bij alle veiligheidsinstructies in deze
bedieningshandleiding die wijzen op bijzondere gevaren voor personen,
materiële zaken of het milieu.
Respecteer deze instructies en wees in deze gevallen zeer voorzichtig.
Geef alle veiligheidsinstructies ook door aan andere gebruikers.
Gevaar algemeen

Gevaar door elektrische spanning / stroom

Blootliggende elektrische componenten
Gevaar door elektrische schok
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Gevaar door bedrijfsdruk

Verbrandingsgevaar door heet oppervlak

Gevaar door schadelijke / irriterende stoffen

Signaalwoorden en hun betekenis in veiligheidsinstructies

GEVAAR
GEVAAR betekent een gevaar met een hoog risico, dat de dood of zwaar
letsel tot gevolg kan hebben als het niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING betekent een gevaar met een gemiddeld risico, dat de
dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben als het niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG
VOORZICHTIG markeert een gevaar met een laag risico, dat licht letsel tot
gevolg kan hebben als het niet wordt vermeden.

OPMERKING
OPMERKING markeert een gevaar dat materiële schade tot gevolg kan
hebben als het niet wordt vermeden.

FluidAqua Mobil - FAM 10/15-P
BEWA FAM10-15-P 4052078 nl 2015-11-05.doc

nl

Pagina 10 / 128
2015-11-05

Veiligheidsinstructies

Opbouw van de veiligheidsinstructies
Alle waarschuwingsinstructies in deze handleiding zijn gemarkeerd met
pictogrammen en signaalwoorden. Het pictogram en het signaalwoord geven
u een aanwijzing over de ernst van het gevaar.
Waarschuwingsinstructies die voorafgaan aan elke handeling, worden als
volgt weergegeven:

SIGNAALWOORD
GEVARENSYMBOOL

Aard en bron van het gevaar
Gevolg van het gevaar
► Maatregelen om het gevaar te vermijden

Voorschriften opvolgen
Respecteer andere de volgende voorschriften en richtlijnen:


Wettelijke en lokale voorschriften voor ongevallenpreventie.



Wettelijke en lokale voorschriften voor milieubescherming.



Bepalingen die specifiek voor het land en organisatie gelden.
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Reglementair gebruik
Gebruik het aggregaat uitsluitend voor de hieronder beschreven toepassing.
De FAM dient voor het ontwateren, filteren en ontgassen van hydraulische
oliën en smeeroliën. Daarnaast verwijdert het geëmulgeerd water en een
groot deel van het water dat zich in de oplossing bevindt.
Tot het reglementair gebruik behoort ook:
 het naleven van de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.
 het naleven van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.

OPMERKING
Ontoelaatbare bedrijfsvoorwaarden
Het aggregaat wordt beschadigd
► Gebruik het aggregaat alleen in combinatie met Aviation, fosforesters

bijv. Skydol® of Hyjet®.
► Gebruik de FAM niet in combinatie met water of emulsies met een

hoog watergehalte, die door een geringe smerende werking de
pompen kunnen beschadigen.
► Gebruik alleen bedrijfsmedia die de materialen van het aggregaat niet

aantasten.
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Niet-reglementair gebruik

GEVAAR
Gevaar door niet-beoogd gebruik van het
aggregaat
Letsel en materiële schade bij ontoelaatbaar
bedrijf.
► Gebruik het aggregaat niet in een explosieve

omgeving.
► Gebruik het aggregaat alleen met de

toegelaten media.

OPMERKING
Ontoelaatbare bedrijfsvoorwaarden
Het aggregaat wordt beschadigd
► Gebruik het aggregaat alleen in combinatie met de volgende media.

Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet-reglementair. Voor schade
die hieruit voortkomt, stelt HYDAC Filter Systems GmbH zich niet
aansprakelijk. Het risico ligt bij de exploitant.
Bij gebruik in strijd met de bestemming kunnen gevaren ontstaan of raakt het
aggregaat beschadigd. Verkeerd gebruik is bijv.:
 gebruik in een explosieve omgeving.
 gebruik met een niet-toegelaten medium.
 gebruik onder niet-toegelaten bedrijfsvoorwaarden.
 gebruik met defecte veiligheidsinrichtingen.
 eigenmachtige constructieve wijziging aan het aggregaat.
 onvoldoende bewaking van toestelonderdelen die onderhevig zijn aan
slijtage.
 onvakkundig uitgevoerde reparaties.
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Kwalificatie van het personeel / doelgroep
Personen die met het aggregaat werken, moeten vertrouwd zijn met de
gevaren in de omgang met het aggregaat.
De operatoren en het vakpersoneel moeten voor het begin van de
werkzaamheden de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de
veiligheidsinstructies, en de geldende voorschriften gelezen en begrepen
hebben.
De gebruiksaanwijzing en de geldende voorschriften moeten dusdanig
worden bewaard dat deze toegankelijk zijn voor de operatoren en het
vakpersoneel.
Deze gebruiksaanwijzing richt zich tot:
Operatoren: deze personen hebben instructies gekregen voor het aggregaat
en zijn geïnformeerd over de mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag.
Vakpersoneel: deze personen beschikken over een desbetreffende
vakopleiding en meerdere jaren beroepservaring. Zij zijn in staat de aan hen
toevertrouwde werkzaamheden te beoordelen, uit te voeren en mogelijke
gevaren te herkennen.
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Functie

Persoon

Kennis

Transport / opslag

Expediteur

 Opleidingsbewijs voor het
borgen van ladingen

Vakpersoneel

 Veilige omgang met hijs- en
aanslagmiddelen
Installatie hydraulische Vakpersoneel
/ elektrische systemen,

 Veilige omgang met
gereedschap

Eerste ingebruikname,

 Verleggen en koppelen van
hydraulische leidingen en
aansluitingen

Onderhoud,
Verhelpen van
storingen,
Buitenbedrijfstelling,

 Verleggen en aansluiten van
elektrische leidingen,
elektrische machines,
contactdozen etc.

Demontage

 Controle van de fasevolgorde

Reparatie,

 Productspecifieke kennis
Bediening, bedrijf

Vakpersoneel

Bedrijfsbewaking

 Productspecifieke kennis
 Kennis van de omgang met de
bedrijfsmedia.
 Kennis van besmetting door
vaste stoffen en water

Afvoer

Vakpersoneel

 Correcte en milieuvriendelijke
afvoer van materiaal en
stoffen
 Decontaminatie van
schadelijke stoffen
 Kennis over hergebruik
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Geschikte kleding dragen
Los gedragen kleding verhoogt het gevaar voor vastgegrepen worden of
opwikkelen door draaiende onderdelen en het gevaar voor blijven hangen
aan uitstekende onderdelen. Daardoor kunt u ernstig gewond raken of
overlijden.


Draag nauwsluitende kleding.



Draag geen ringen, kettingen of andere sieraden.



Draag veiligheidsschoenen.

Stopzetten in geval van nood (NOODSTOP)
In geval van nood draait u de hoofdschakelaar
90° naar links om de gehele installatie stop te
zetten. Daardoor is de gehele installatie vanaf
deze schakelaar spanning- en drukloos.

In de vacuümkamer wordt na ca. 1 minuut opnieuw de normale druk
ingesteld.

FAM uitpakken
De FAM wordt in de fabriek vóór levering gecontroleerd op goede werking en
dichtheid en vakkundig verpakt.
Let bij de ontvangst en bij het uitpakken van het aggregaat op
transportschade. Voer het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze
af.
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FAM transporteren

VOORZICHTIG
Hoog eigen gewicht
(ca. 300 kg afhankelijk van uitvoering)
Gevaar voor lichamelijk letsel
► Verplaats de mobiele FAM minimaal met 2

personen

OPMERKING
Componenten duwen / trekken
Het aggregaat wordt beschadigd.
► Trek / duw het aggregaat nooit aan de componenten.
► Gebruik uitsluitend de duwbeugels om het te verplaatsen.

Leeg het aggregaat voor het transport volledig. Sluit de invoer- of
uitvoeropeningen af.
Duw de FAM op de wielen met de hand. Gebruik daarvoor uitsluitend de
duwbeugels aan het FAM-onderstel.
Ontgrendel voor het duwen de vastzetrem aan de zwenkwielen.
Als de FAM zich op de nieuwe positie bevindt, zet u de vastzetrem aan de
zwenkwielen vast.

Vorkheftruck
Gebruik voor het transport met de vorkheftruck de truckogen.
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Kraan
Het aggregaat heeft aan het frame vier ogen waaraan de
bevestigingsmiddelen worden bevestigd.

OPMERKING
Ongeschikte bevestigingsmiddelen
Het aggregaat wordt beschadigd / componenten worden beschadigd /
vernietigd
► Gebruik uitsluitend geschikte bevestigingsmiddelen om het aggregaat

op te tillen / vast te sjorren.
► Let erop dat de bevestigingsmiddelen geen krachten op de

componenten van het aggregaat uitoefenen.

Trein / vrachtwagen
Voor het transport met trein / vrachtwagen plaatst u wielen onder het mobiele
aggregaat, voor zover de wielen onbelast zijn.
Het aggregaat moet met geschikte riemen worden geborgd.
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Typeplaatje ontcijferen
Op het typeplaatje aan het aggregaat vindt u details over de identiteit van het
filteraggregaat en de componenten ervan.
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Typeplaatje ontcijferen
Pos.

->

Beschrijving

(1)

->

Typeplaatje aggregaat

(2)

->

Typeplaatje elektrische schakelkast, bevindt zich aan de
binnenkant

(3)

->

Typeplaatje elektromotor aftappomp

(4)

->

Typeplaatje elektromotor van het filteraggregaat

(5)

->

Typeplaatje vacuümpomp

(6)

->

Typesleutel, voor details zie pagina 121

Op het typeplaatje van het aggregaat staan de volgende gegevens vermeld:
Rij

->

Beschrijving

Part No.

->

Artikelnummer

S/N

->

Serienummer / bouwjaar

Power

->

Opgenomen vermogen

Voltage/Grid

->

Spanning / net

Frequency

->

Frequentie

Current

->

Stroomopname

Protection Class

->

Beschermingsklasse, elektrisch

Pressure max.

->

Bedrijfsdruk, maximaal

Pressure IN

->

Maximaal toegestane druk aan aansluiting IN

Pressure OUT

->

Maximaal toegestane druk aan aansluiting
OUT

Weight

->

Leeg gewicht

Flow rate

->

Debiet

Temp. Oil

->

Toegestaan bereik olietemperatuur

Temp. Amb.

->

Toegestaan bereik omgevingstemperatuur

Visc range

->

Toegestaan bereik bedrijfsviscositeit
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Leveringsomvang controleren
Controleer de FAM bij ontvangst op beschadigingen. Alleen een FAM in
onberispelijke staat mag worden opgesteld. Eventueel aanwezige
transportschade moet meteen aan het transportbedrijf resp. de
verantwoordelijke dienst worden gemeld, eventueel mag de machine niet in
bedrijf worden genomen.
Tot de leveringsomvang behoren:
Stuks
1

Benaming
FluidAqua Mobil
Technische documentatie, bestaande uit:

1

– gebruiks- en onderhoudsinstructies
– elektrisch stroomschema
– testprotocol
– verklaring van de fabrikant / conformiteitsverklaring

-

Vacuümpompolie, 1 liter

1

Holle sleutel, vierkant 6 mm

FluidAqua Mobil - FAM 10/15-P
BEWA FAM10-15-P 4052078 nl 2015-11-05.doc

nl

Pagina 21 / 128
2015-11-05

Beschrijving FAM

Beschrijving FAM
De FluidAqua Mobil is ontwikkeld voor het ontwateren, filteren en ontgassen
van hydraulische oliën en smeeroliën. Het toestel verwijdert vrij,
geëmulgeerd water en een groot deel van het water dat zich in de oplossing
bevindt. Het geïnstalleerde vloeistoffilter zorgt voor een efficiënte afscheiding
van vaste stoffen.
Het drogen en ontgassen van het medium wordt bereikt door de onderdruk in
de vacuümkamer.

FAM uitvoeringen

Stationair (FAM-xx-1-…)

Mobiel (FAM-xx-2-…)

De mobiele uitvoering van de FAM heeft in vergelijking met de stationaire
uitvoering:
-

2 zwenkwielen, 2 bokwielen

-

zuigslang, lengte 5 m

-

terugloopslang, lengte 5 m

-

aansluitkabel elektrisch, lengte 10 m
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Prestatiebeschrijving
De FAM kan toepasbare media tot een watergehalte onder de 1000 ppm
ontwateren.
Als grove richtsnoer kan de dimensionering van de FluidAqua Mobil via het
tankvolume van de installatie worden genomen.
Tankvolume in liter

Formaat

< 1.500

FAM 5

1.000 – 7.000

FAM10/15

7.000 – 15.000

FAM 25

15.000 – 25.000

FAM 45

25.000 – 35.000

FAM 60

35.000 – 45.000

FAM 75

> 45.000

FAM 95

In het algemeen moet er echter rekening mee worden gehouden dat de
uitvoering afhankelijk is van de toepassing, de vloeistof en de
omgevingstemperatuur, het vloeistofvolume en de watertoevoer naar het
systeem.
Deze beïnvloeden in hoge mate de ontwateringscapaciteit. Daarom kunnen
de gegevens uitsluitend als aanwijzing dienen.
De ontwateringscapaciteit is afhankelijk van:
Ontwateringscapaci
teit
Watergehalte
Vloeistoftemperatuur
Zuiverende additieven
Volumestroom van de FAM
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Beschrijving FAM

FAM installatieonderdelen
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Beschrijving FAM
Pos. Benaming
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
19
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
51
52
55

Aanzuigzeef
AquaSensor AS1000
Vulpomp
Terugslagventiel
Vacuümkamer
Verwarming (optioneel)
Aftappomp
Terugslagventiel op de uitlaat (OUT)
Vloeistoffilter voor afscheiding van vaste stoffen
Vervuilingsindicatie op het filteraggregaat
Ontlasting vloeistoffilter
Luchtfilter en droger
Begrenzingsventiel voor de vacuüminstelling
Druksensor voor de vacuümmeting
Vacuümpomp
Niveausensor vacuümkamer
Niveauschakelaar oliebak
Vacuümkamer legen
3/2-wegventiel
Temperatuursensor (optioneel bij verwarming)
Uitlaat vacuümpomp
Niveausensor vacuümpomp
Kogelkraan aan de invoer (IN)
Actief koolstoffilter
Condensaatafscheider
Ontluchtingsklep
Geluiddemper
Terugslagventiel condensaatafscheider
Elektrische schakelkast
Hoofdschakelaar / NOODSTOP
Storingslampje
Bedieningspaneel SIEMENS
SensorMonitoring Unit SMU 1200 (optioneel)
Kabelhouder
Zwenkwiel met vastzetrem
Bokwiel
Duwbeugel
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Afmetingen
De verschillende uitvoeringen van de FAM-serie hebben de hieronder
afgebeelde afmetingen.

Stationaire uitvoering
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Afmetingen

Mobiele uitvoering
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Hydrauliekschema
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Hydrauliekschema
Pos. Benaming
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
37

Aanzuigzeef
AquaSensor AS1000
Vulpomp
Terugslagventiel
Vacuümkamer
Verwarming (optioneel)
Aftappomp
Terugslagventiel op de uitlaat (OUT)
Vloeistoffilter voor afscheiding van vaste stoffen
Differentiaaldrukschakelaar voor de filterbewaking
Ontlasting vloeistoffilter
Luchtfilter en droger
Begrenzingsventiel voor de vacuüminstelling
Druksensor voor de vacuümmeting
Vacuümpomp
Niveausensor vacuümkamer
Pomp voor ContaminationSensor CS1000 (optioneel)
ContaminationSensor CS1000 (optioneel)
Drukbegrenzingsventiel CS1000 (optioneel)
Drukbegrenzingsventiel CS1000 (optioneel)
Niveauschakelaar oliebak
Afvoer vacuümkamer
3/2-wegventiel
Temperatuursensor (optioneel bij verwarming)
Afvoer vacuümpomp
Niveausensor vacuümpomp
Kogelkraan aan de invoer (IN)
Actief koolstoffilter
Condensaatafscheider
Ontluchtingsklep
Geluiddemper
Terugslagventiel condensaatafscheider
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Hydrauliekschema

Functiebeschrijving
M

33

40

36

29
34

pö= 4,5 bar

3

37 35

M

Pö=0,1 bar

16
31

G ½“

28

13

6

9

27
DN 25

20 bar
2,9 kW

14

5

CS1000

Not-Aus

pö= 1,0 bar

4

19
Max.

30 bar

Min.

15

M

25

32

2

G ½“

AS
1000
pö= 4,5 bar

1

10
A

7
B

C

Pö=0,2 bar

G 1"

30

8

24

Verbind het aggregaat in de bypass-stroom met de tank die moet worden
gereinigd.
Na het inschakelen begint de vulpomp (3) de vloeistof van de tank via het
zuigfilter (1) naar de vacuümkamer (5) te pompen. De vacuümpomp (16)
bouwt de voor de ontwatering en ontgassing van de vereiste onderdruk in de
vacuümkamer (5) op.
De onderdruk wordt via de onderdrukinstelling (14) geregeld, via de
onderdruksensor (15) continu gemeten en op het SIMATIC-bedieningspaneel
in de schakelkast weergegeven.
In de vacuümkamer stroom de vloeistof via speciale vullichamen omlaag en
wordt in het onderste deel verzameld. Na het bereiken van de
niveauschakelaar max [02] schakelt de aftappomp (7) in en pompt nu continu
de vloeistof via het fijnfilter (9) naar de afvoer.
Op grond van de hogere volumestroom van de aftappomp daalt het vulstand
in de vacuümkamer tot het niveau min [01]. Als dit wordt bereikt, opent het
retourventiel (2/2-weg magneetventiel) (26) en een deelvolumestroom wordt
teruggeleid naar de vacuümkamer. Na het bereiken van het niveau max [02]
sluit het retourventiel (2/2-weg magneetventiel) (26) weer.
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Hydrauliekschema
Door de onderdruk in de vacuümkamer (5) wordt de lucht via het luchtfilter
(13) aangezogen. Deze neemt in de tegenstroom de vochtigheid van de
vloeistof op en wordt via een olievernevelaar (17) door de vacuümpomp (16)
afgezogen.
Met de ingebouwde AquaSensor (2) wordt continu de verzadigingsgraad van
de aangezogen vloeistof gemeten en op het SIMATIC-paneel weergegeven.
De verzadigingsgraad geeft aan hoeveel procent van het maximaal mogelijke
watervolume in de olie is opgelost. Een waarde van 0% betekent watervrije
olie, 100% compleet met water verzadigde olie. Het is mogelijk om het
aggregaat via de verzadigingsgraad te regelen.
Met uitzondering van de onderdrukinstelling kunnen alle functies met het
SIMATIC-paneel worden bediend. De elektrische regeling van de Siemens
S7-serie bewaakt de werking van het aggregaat. Storings- en foutmeldingen
wordt als tekst in de betreffende, beschikbare taal weergegeven. Alle
noodstopmeldingen leiden tot een onmiddellijke uitschakeling van het
aggregaat.
Na het uitschakelen van de FAM via het bedieningspaneel, worden de
vulpomp en de draaischuifvacuümpomp, en indien aanwezig ook de CS en
de bijbehorende toevoerpomp uitgeschakeld.
Uitzondering: bij ingeschakelde verwarming wordt een afkoelfase van 60
seconden tussengeschakeld, waarin eerst de verwarming wordt
uitgeschakeld. Daarna worden alle pompen behalve de aftappomp
uitgeschakeld.
De aftappomp loopt tot het vulstand "Min" in de vacuümkamer is bereikt. Op
het display wordt de status naloopfase aangegeven.
Als de vacuümkamer het vulstand "Min" heeft bereikt, wordt het aggregaat
uitgeschakeld.
Het opgenomen water wordt als waterdamp door de draaischuifvacuümpomp
uitgestoten.

FluidAqua Mobil - FAM 10/15-P
BEWA FAM10-15-P 4052078 nl 2015-11-05.doc

nl

Pagina 31 / 128
2015-11-05

Hydrauliekschema

Gebruiksmogelijkheden FAM
Reinigen in bypass-stroom
De FAM wordt met een zuig- en drukleiding aan de tank aangesloten en
zuivert de vloeistof in de tank tijdens het continubedrijf.

Reinigen en ompompen
De FAM wordt met de zuigleiding op de tank met de verontreinigde olie
aangesloten, reinigt de vloeistof en pompt deze naar de tank voor schone
olie.

(A) = Tank met verontreinigde olie
(B) = Tank voor zuivere olie
Om te voorkomen dat de tank met de zuivere olie overvol raakt, moet het
vulstand continu worden bewaakt. Permanent betere zuiverheidsresultaten
bereikt u door middel van continu bedrijf in bypass-stroom.
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FAM opstellen en aansluiten

VOORZICHTIG
Luchtafvoer van de draaischuifvacuümpomp
Gezondheidsrisico
► Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de

omgeving van het aggregaat.
De lucht die uit de draaischuifvacuümpomp ontsnapt kan bestanddelen van
de vacuümpompolie en/of het medium bevatten.
Afhankelijk van de samenstelling van de olie en de samenstelling van het gas
bestaat er een gezondheidsrisico als u gedurende langere tijd ontsnappend
gas inademt.

FAM opstellen
Neem de volgende punten in acht bij het opstellen van het aggregaat:


Stel het aggregaat horizontaal op een vlakke ondergrond op.
Het hoeft niet speciaal bevestigd te worden.



Vergrendel de vastzetremmen aan de wielen om onbedoeld
verschuiven te voorkomen.



Stel het aggregaat op in de directe omgeving van de te reinigen
tank. Let op de maximaal toegestane zuigdruk.



Let op de omgevingstemperatuur op het typeplaatje van het
aggregaat.



Houd de toegang tot de hoofdschakelaar te allen tijde vrij.



Houd een bereik van minimaal 0,8 m tot het aggregaat vrij voor
onderhoudsdoeleinden.



Let erop dat het bedieningspaneel altijd vrij toegankelijk is en de
schakelkast volledig kan worden geopend.
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Aansluiting overzicht
De FAM-uitvoeringen stationair en mobiel hebben een verschillende
leveringsomvang. De stationaire FAM omvat de posities 1 … 4, de mobiele
FAM heeft de posities 5 … 8.

Pos.
1

Aansluiting FAM
invoer

2

Adapter

3

Aansluiting FAM
afvoer

4

Adapter

5

Aansluiting
zuigslang

6

Adapter

7

Aansluiting
drukslang

8

Adapter

28L / M36x2
(buitendraad)*
Adapter G1 A
(buitendraad)**
18L / M26x1,5
(buitendraad)*
Adapter G1/2 A
(buitendraad)**
28L / M36x2
(binnendraad)***
Adapter G1 A
(buitendraad)**
18L / M26x1,5
(binnendraad)***
Adapter G1/2 A
(buitendraad)**

*) Aansluitvorm D conform ISO 8434-1 serie L (conform ISO 12151, vorm S, serie L)
**) Afdichtingsschroef conform ISO 1179-2 (vorm E)
***) Aansluitvorm N conform ISO 8434-4 serie L (conform ISO 12151, vorm SWS, serie L)
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Instructies voor het leggen van buizen / slangen

OPMERKING
Niet-toegelaten druk aan de invoer IN / afvoer OUT
Storing
► Bereken de verwachtte druk aan de invoer / afvoer met de opgegeven

waarden.
Let erop dat de doorsnede van de aansluitleidingen minimaal de doorsnede
van de aansluitdraad moet bedragen.
Gebruik zo min mogelijk schroefverbindingen om het drukverlies zo laag
mogelijk te houden. Verbind alle aansluitingen zonder voorspanning met het
aggregaat.
De druk aan de invoer / afvoer is afhankelijk van het hoogteverschil tussen
het vloeistofoppervlak van de FAM in de tank (zuighoogte  P(hoogte)) en de
leidingverliezen (  P(leiding)).
Als de FAM zich boven het vloeistofoppervlak in de tank bevindt, berekent u
de druk als volgt: P = 1 bar -  P(hoogte) -  P(leiding)
Als de FAM zich onder het vloeistofoppervlak in de tank bevindt, berekent u
de druk als volgt: P = 1 bar +  P(hoogte) -  P(leiding)
Het drukverlies  P(hoogte) berekent u als volgt:  P(hoogte)[bar] = h/ [m] / 10.
Daarbij staat h voor de afstand tussen zuigaansluiting aan de FAM en het
vloeistofoppervlak in de tank en wordt deze in meter weergegeven.
Het drukverlies in een hydraulische leiding (  P(leiding)) is afhankelijk van:


volumestroom



kinematische viscositeit



leidingafmeting



dichtheid van de vloeistof
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Het drukverlies in de rechte leidingen (  P(leiding)) kan als volgt worden
berekend:

∆p ≈ 6,8 * L / d4 * Q * V * D
∆p

= Drukverschil in [bar]

L

= Lengte van de leiding [m]

nl

= Binnendiameter van de leiding [mm]

Q

= Volumestroom [l/min]

V

= kinematische viscositeit [mm²/s]

D

= Dichtheid [kg/dm³]

Hydraulische olie op basis van minerale olie
heeft een dichtheid van ca. 0,9 kg/dm³.

De dichtheid (D) bedraagt:
Minerale hydraulische olie HLP

0,85 … 0,90

kg / dm³

Fosfaatester HFDR

1,00 … 1,10

kg / dm³

Isolatieolie

0,90 … 1,00

kg / dm³

Smeerolie

0,90 … 0,95

kg / dm³

Extra schroefverbindingen en buisbochten verhogen het drukverschil,
waarmee rekening moet worden gehouden.
Houd het hoogteverschil tussen het aggregaat en het olieniveau zo klein
mogelijk.
Voorkom versmallingen in de aansluitleidingen. Deze verlagen het vermogen
en verhogen het cavitatierisico.
Let erop dat door de bevestiging van de buisleidingen geen spanningen en
trillingen op de pomp resp. de filterbehuizing overgedragen worden. Indien
nodig gebruikt u slangen of compensatoren.
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Invoer (IN) verbinden
De toegelaten zuigdruk aan de invoer van de FAM bedraagt: -0,4 bar.
Gebruik voor de aansluiting aan de zuigzijde een onderdrukvaste, flexibele
slang of een buisleiding.
Let erop dat de doorsnede van de aansluitleidingen minimaal de doorsnede
van de aansluitdraad moet bedragen.
Voer de tankaansluiting altijd zo uit dat deze altijd onder het olieniveau ligt.

OPMERKING
Hoge vervuiling
Het aggregaat wordt beschadigd
► Zuig niet direct aan de tankbodem af.
► Zuig niet in slib af.
► Zuig nooit zonder ingebouwde zuigzeef.

Op de tankbodem ligt de hoogste vervuiling. Alle
verontreinigingen en andere deeltjes zetten zich aan de
tankbodem af.
Afvoer (OUT) verbinden
Let erop dat de maximale druk van 2 bar aan de afvoer niet wordt
overschreden.

OPMERKING
Aansluiting OUT afgesloten
Het aggregaat wordt beschadigd.
► Controleer voor iedere inbedrijfname of de afsluitarmaturen aan de

afvoer in de stand "open" staat.
Om te voorkomen dat het medium met lucht verrijkt wordt, moet
u erop letten dat de drukslang met lans zich tijdens de werking
altijd onder het olieniveau bevindt.
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Vacuümpomp voorbereiden
De draaischuifvacuümpomp is bij levering van de FAM niet gevuld met olie.
Een voor de eerste vulling voldoende hoeveelheid vacuümpompolie is
inbegrepen bij de levering.

OPMERKING
Gebruik zonder vacuümpompolie
De draaischuifvacuümpomp wordt vernietigd
► De draaischuifvacuümpomp heeft als bedrijfsmedium olie nodig.
► Controleer de oliestand voor de inbedrijfname; indien nodig vult u de

vacuümpompolie VE 101 bij.
De maximale vulhoeveelheid vacuümpompolie VE101 bedraagt 0,3 liter.
Als de FAM in bedrijf is, wordt het oliepeil bewaakt via de ingebouwde
vlotterschakelaar. Als het peil MIN / MAX bereikt, verschijnt er een melding
op het bedieningspaneel.
Gebruik voor het bijvullen een synthetische vacuümpompolie conform DIN
51506, groep VDL, ISO VG100.
Vacuümpompolie van HYDAC onder het volgende artikelnr.:
Beschrijving

Artikelnr.:

Vacuümpompolie VE101
DIN 51506, groep VDL, ISO VG100,
synthetisch

1 liter

06018128

Vacuümpompolie VE101
DIN 51506, groep VDL, ISO VG100,
synthetisch

5 liter

06018129
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Draaischuifvacuümpomp vullen
Verwijder de borgschroef met de
stekker op de niveauschakelaar (1).

2

Verwijder de stekker (2) van de
niveauschakelaar.
Schroef de niveauschakelaar (3) uit de
vacuümpomp.

1
3

4

Vul de vacuümpompolie VE101 in de
vulopening (4).
Controleer het oliepeil in het kijkglas (5).
Vul de vacuümpompolie tot maximaal
de markering MAX.

5

Wij adviseren een vulstand tussen de
MIN- en MAX-markering.
Montage vindt in omgekeerde volgorde
plaats.
vulstand op de condensaatafscheider controleren
Controleer voor de inbedrijfname het vulstand in de condensaatafscheider.
Het vulstand moet zich bij stilstand (FAM buiten bedrijf) in het midden van het
kijkglas bevinden.
Vul indien nodig de condensaatafscheider zoals beschreven in hoofdstuk
Condensaatafscheider vullen op pagina 78.
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FAM elektrisch aansluiten

GEVAAR
Blootliggende elektrische componenten in
de schakelkast
Levensgevaar door elektrische schok
► Alle werkzaamheden aan de elektrische

installatie mogen uitsluitend door een
elektricien worden uitgevoerd.
De elektrische aansluiting van aggregaten zonder aansluitstekker op het
stroomnet mag alleen worden uitgevoerd door een vakkracht met de juiste
kennis en competenties.
Vergelijk de spannings- en frequentiegegevens op het typeplaatje van de
FAM met de aanwezige netspanning.
Als er een stekker aan de FAM zit of er een stekker wordt gemonteerd, dient
de FAM te worden gebruikt met een correct beveiligde stekkerdoos.

FluidAqua Mobil - FAM 10/15-P
BEWA FAM10-15-P 4052078 nl 2015-11-05.doc

nl

Pagina 40 / 128
2015-11-05

FAM opstellen en aansluiten
Draairichting controleren
Controleer de draairichting van de motor door kort inschakelen (tipbedrijf).
De FAM vereist een rechtsdraaiend draaiveld van de aansluitcontactdoos.

OPMERKING
Verkeerde fasevolgorde / draairichting van de motor
De pompen raken vernield.
► Controleer de draairichting van de motoren in tipbedrijf.
► Een draairichtingspijl op de ventilatorkap van de motor geeft de juiste

draairichting aan.
Let op een rechtsdraaiend draaiveld. Als dit niet het geval is kunt u in de
16A-/32A-aansluitstekker de fasen met behulp van een fase-invertor in de
stekker worden gedraaid. Bij de 63A-uitvoering moeten de beide fasen aan
het aansluitblok X0 (bijvoorbeeld L1 en L2) worden verwisseld.

Na het inschakelen controleert een fasevolgorderelais de juiste fasevolgorde.
Als de fasevolgorde niet juist is, wordt de foutmelding nr. 29 op het
bedieningspaneel weergegeven.
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Bedieningselementen op de FAM
De volgende bedieningselementen bevinden zich op de FAM:

Pos.

Beschrijving

A

Hoofdschakelaar met NOODSTOP-functie

B

Storingslampje (geel)

C

Bedieningspaneel (voor details zie pagina 48)

D

Begrenzingsventiel voor het instellen van de druk in de
vacuümkamer

E

SensorMonitoring Unit SMU1200
(zie gebruiksaanwijzing voor details)
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FAM inschakelen

FAM inschakelen

OPMERKING
Aansluiting IN / OUT gesloten
De FAM wordt beschadigd.
► Controleer bij iedere inbedrijfname of de afsluitarmaturen aan de

invoer / afvoer in de stand "open" staan.
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FAM inschakelen
De hoofdschakelaar in de stand "ON" zetten, wachten tot het lampje
"Storing" kort oplicht (lampentest) en op het display na 30 seconden het
volgende beginscherm verschijnt.
Op het display wordt de als laatste gekozen bedrijfsmodus weergegeven.
Kies vanaf een viscositeit ≥ 350 mm²/s een bedrijfsmodus met
verwarming.
Bij een lage viscositeit is het inschakelen van de verwarming
niet noodzakelijk, maar draagt wel aanmerkelijk bij aan de
verhoging van de ontwateringsprestaties.
Kies de bedrijfsmodus (BM) zoals beschreven op pagina 59.

Bedrijfsmodus: ontwateren + filtratie
Gebruiksklaar; druk op start
MENU1

START
F1

F2

F3

F4

F1 = FAM starten
F4 = naar MENU1 gaan
Druk op de START-toets. De FAM begint met de opstartfase:



De aggregaat-besturing gaat naar het menu RV+D.



De vacuümpomp start, de vulpomp pompt en de vacuümkamer wordt
gevuld.



Stel de vereiste onderdruk in de vacuümkamer in. Zie pagina 45.



Na het bereiken van het vulstand MAX wordt de aftappomp
ingeschakeld en de opstartfase is beëindigd.



De besturing van de FAM schakelt naar de automatische modus.



Ontlucht de filterbehuizing.
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FAM inschakelen

Druk in de vacuümkamer instellen
De actuele druk in de vacuümkamer ziet u op het bedieningspaneel.
RV
+D

Rel. vochtigheid: ingesteld: 30%
werkelijk: 33%
T
22°C d Druk
k 970
b ( b )
Bedrijfsgereed.
op start
START

STOP

RESET

MENU1

F1

F2

F3

F4

Druk in de vacuümkamer

Stel de druk in de vacuümkamer in
met het begrenzingsventiel (D).
Let erop dat de druk die in de
vacuümkamer moet worden
ingesteld afhankelijk is van de
bedrijfsviscositeit en het
watergehalte.

Medium

Bedrijfsviscositeit

Drukinstelling (absolute druk)

Hydraulische olie 50 mm2/s

≈ 350 mbar

Esterolie

50 mm2/s

≈ 400 mbar

Smeerolie

300 mm2/s

≈ 500 mbar
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FAM inschakelen
Met een lagere druk (bijv. 250 mbar) bereikt u een lager restwatergehalte.
Door een hogere druk (bijv. 500 mbar) vindt de ontwatering sneller plaats, in
het bijzonder bij vrij water.
Door het begrenzingsventiel (D) te sluiten, reduceert u de absolute druk of
het vereiste luchtdebiet voor het ontwateren van de vloeistof.
Als het begrenzingsventiel (D) volledig gesloten is, wordt uitsluitend
ontwaterd met de in de vloeistof opgeloste lucht. De ontwateringssnelheid is
dan tot een minimum beperkt.
Wij adviseren bij een watergehalte > 100% relatieve verzadiging (relatieve
vochtigheid), d.w.z. starten bij vrij water, met een hogere druk (bijv. 500
mbar) en pas nadat de waarde onder het verzadigingspunt komt (<100%) de
druk reduceren (bijv. 250 mbar).
Enkele oliesoorten schuimen sterk bij de invoer in de vacuümkamer. Dit
effect komt in het bijzonder voor bij zeer hoge watergehaltes. Ook bij oudere
olie of zeer hoogviscose media kan dit effect worden vastgesteld.
Als er te veel schuim ontstaat wordt dit door de vacuümpomp aangezogen. In
dit geval verhoogt u het vacuüm, bijvoorbeeld van 250 mbar tot 350 mbar.
Bij een zeer hoog watergehalte in de olie kan ook het water in de
verbindingsslang tussen vacuümpomp en vacuümkamer gaan condenseren.
Het water wordt in de voorraadtank van de vacuümpomp uitgescheiden. In
dit geval verhoogt u het vacuüm 500 mbar.
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FAM uitschakelen
Rel. vochtigheid: ingesteld: 30%
werkelijk: 33%
T
22°C
d k 970 b ( b )
Automatisch bedrijf

MENU1

STOP
F1

RV
+D

F2

F3

F4

F2 = STOP
F4 = terug naar "MENU1"
Druk op de toets "STOP" Het aggregaat start de naloopfase.



Alle pompen behalve de aftappomp worden uitgeschakeld.
Uitzondering: bij ingeschakelde verwarming wordt een afkoelfase van
60 seconden tussengeschakeld, waarin eerst de verwarming wordt
uitgeschakeld. Daarna worden alle pompen behalve de aftappomp
uitgeschakeld.



De aftappomp loopt tot het vulstand "Min" in de vacuümkamer is
bereikt. Op het display wordt de status naloopfase aangegeven. Op
het display wordt de status naloopfase aangegeven.



Als op het display het beginscherm verschijnt is de FAM weer
gebruiksklaar.
Bedrijfsmodus: ontwateren + filtratie
Gebruiksklaar; druk op start
MENU1

START
F1

F2

F3

F4



Sluit alle afsluitarmaturen in de invoer- en afvoerleidingen.



Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar.
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)

Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)

DEL

INS

TAB

HELP

ESC
+/-

F1

F2

F3

F4

ACK
SHIFT ENTER

Alle functies worden via dit bedieningspaneel ingevoerd en gecontroleerd.
Door het formaat van het display is de informatie over bedrijfsmodi en
functies als sterk afgekorte tekst weergegeven. Een overzicht van de
desbetreffende afkortingen vindt u op de volgende pagina's.

OPMERKING
Tegelijkertijd indrukken van meerdere toetsen
Onbedoelde acties
► Druk maximaal op twee toetsen tegelijk.
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)

Bedrijfsmodi en overzicht met afkortingen
Afkorting
Menu 1:
BM
HAND
Menu 2:
BUT
Config
Knoppen:
RV + T
T
Cont.
Bedrijfsmodi:
OW+FT
OWT + FT
OWT+
FTT
OW+V
+FT
OWT+
V+FT
OWT+V
+FTT
FT
FT+V
OW+
FTT
OW+V
+FTT
FTT
FTT+
V
Handmenu 1:
VP
AP
Handmenu 2:
VP
TSK
WUK
Handmenu 3:
H
FluidAqua Mobil - FAM 10/15-P
BEWA FAM10-15-P 4052078 nl 2015-11-05.doc

Beschrijving
=
=

Bedrijfsmodus
Handmenu

=
=

Bedrijfsurenteller
Configuratiemenu

=
=
=

=
=
=

Relatieve vochtigheid + temperatuur
Temperatuur (alleen bij de optie verwarming)
Verontreiniging (alleen bij optie CS)
(Alleen mogelijke bedrijfsmodi worden
weergegeven)
Ontwateren + filtratie
Ontwateren tot + filtratie
Ontwateren tot + filtratie tot

=

Ontwateren + verwarmen + filtratie

=

Ontwateren tot + verwarmen + filtratie

=

Ontwateren tot + verwarmen + filtratie tot

=
=
=

Filtratie
Filtratie + verwarmen
Ontwateren + filtratie tot

=

Ontwateren + verwarmen + filtratie tot

=
=

Filtratie tot
Filtratie tot + verwarmen

=
=

Vulpomp
Aftappomp

=
=
=

Vacuümpomp
Retourventiel:
Wateruitlaatklep vacuümpomp

=

Verwarming
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)
Afkorting
CSP
WVK
Handmenu 4:
RP
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=
=

Beschrijving
Toevoerpomp CS
Watervulklep vacuümpomp

=

Retourpomp
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)

Overzicht menustructuur
MENU1
RV
+D
T
Cont.
ISO, SAE,
NAS
BM – bedrijfsmodus
OW+FT
OWT + FT
OWT+
FTT
OW+V
+FT
OWT+
V+FT
OWT+V
+FTT
FT
FT+V
OW+
FTT
OW+V
+FTT
FTT
FTT+
V
OW+FT
HAND
Bediener
HAND 1
Handbediening
VP
AP
HAND 2
VP
TSK
WUK
HAND 3
H
CSP
WVK
HAND 4
RP
Service
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)
INST
Taal kiezen
Eenheden
Temperatuur
Druk
MENU2
TIJDEN
Bedrijfsurenteller
Configuratie
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)

Waarden wijzigen / invoeren
Meetwaarden:
T
RV
+D

MENU1
Cont.
INST

HAND

BM
F1

F2

-> menutoetsen
MENU2

F3

-> functietoetstoewijzing

F4

-> functietoetsen

INS

DEL

of de

De afgebeelde menutoetsen kunnen met de toetsen
TAB

SHIFT

toetsencombinatie
+
worden geselecteerd, wat wordt
aangegeven met een gestippelde randlijn.
Met de toets

gaat u naar het geselecteerde menu.

Waarden kunnen tijdens de automatische werking worden gewijzigd.
Om de waarden te wijzigen gaat u als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op de toets

.
TAB

Verander de gemarkeerde waarde door de toetsen
drukken.

+/-

of
INS

DEL

Wissel de plaats door het indrukken van de toetsen
Als u de gewenste waarde bereikt heeft, drukt u op de

in te

of

.
-toets.

De melding "Waarde wordt overgenomen" verschijnt op het display
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)

MENU1
MENU1
Meetwaarden:
T
RV
+D
BM

MENU1
Cont.
INST

HAND

F1

F2

F3

-> menutoetsen
MENU2

-> functietoetstoewijzing

F4

-> functietoetsen
DEL

INS

worden
De afgebeelde menutoetsen kunnen met de toetsen
geselecteerd. De geselecteerde menutoets wordt aangegeven met een
gestippelde randlijn.
Met de toets

gaat u naar het geselecteerde menu.

Menutoetsen

Beschrijving

zie pagina

RV
+D

= Instellingen van de relatieve vochtigheid
en de weergave van de ingestelde druk
in de vacuümkamer

56

T

= Weergave en instelling
verwarmingstemperatuur

57

Cont.

= Weergave en instelling vervuilingsklasse 58
van de vloeistof

Functietoetstoewijz
ing

Beschrijving

zie pagina

BM

= Bedrijfsmodus selecteren

59

HAND

= Naar het handmenu gaan

64

INST

= Naar het instelmenu gaan

67

MENU2

= Naar MENU2 gaan

69
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)
Beginscherm
In de bovenste regel staat de geselecteerde bedrijfsmodus, de middelste
regel geeft de actuele bedrijfsstatus aan en in de onderste regel wordt de
toetstoewijzing weergegeven.
Dit beginscherm ziet u alleen na het inschakelen van het aggregaat met de
hoofdschakelaar.
Beginscherm
Bedrijfsmodus: ontwateren + filtratie
Gebruiksklaar; druk op start
MENU1

START
F1

F2

F3

-> momenteel geselecteerde
bedrijfsmodus
-> bedrijfsstatus
-> functietoetstoewijzing

F4

-> functietoetsen
START

=

FAM starten.
Wordt alleen weergegeven bij de bedrijfsstatus
"gebruiksklaar".
Na het indrukken van deze toets wissel de actuele
bedrijfsstatus op het display naar "opstartfase" en het scherm
"RV+D" wordt weergegeven.

STOP

=

FAM stoppen
Wordt tijdens de opstartfase en de automatische modus
weergegeven.

RESET

=

MENU1 =

Wordt alleen bij storing weergegeven
Naar MENU1 gaan

OP het beginscherm wordt altijd de als laatste gekozen bedrijfsmodus
weergegeven.
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)
RV+D (relatieve vochtigheid + druk)
Beginscherm -> MENU1 -> RV-D
Rel. vochtigheid: ingesteld: 30%
werkelijk: 33%
T
22°C d Druk
k 970
b ( b )
Bedrijfsgereed.
op start

RV
+D

START

STOP

RESET

MENU1

F1

F2

F3

F4

START

=

FAM starten
Displayweergave in bedrijfsstatus "bedrijfsklaar" en bij de
storingsmelding "watergehalte ≥ 90%, meting met CS
niet mogelijk.

STOP

=

FAM stoppen
Wordt alleen weergegeven bij de bedrijfsstatus
"opstartfase" en "automatische modus"

RESET

=

Foutmeldingen resetten
Wordt alleen weergegeven als er storingen zijn

MENU1

=

Naar MENU1 gaan

Weergave:
Rel. vochtigheid:
vereist:

=

De vereiste waarde kan worden gewijzigd van 0 99%.
Fabrieksinstelling: 30%.

Rel. vochtigheid:
feitelijk:

=

Weergave van de actuele vochtigheid aan de
invoer van de FAM.
Weergave van 0 - 100% is mogelijk.

Temp.

=

Mediumtemperatuur aan invoer van de FAM.

Druk

=

Actuele druk (absoluut) in de vacuümkamer

De weergegeven temperatuur wordt aan de invoer gemeten door de
AquaSensor.
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)
T (temperatuur)
MENÜ1 -> T
T

Verwarming:

hysterese:
5°C
T
t Druk
i opt start
ld 55°C
Bedrijfsgereed.
START

STOP

RESET

MENU1

F1

F2

F3

F4

START

=

FAM starten
Displayweergave in bedrijfsstatus "bedrijfsklaar" en bij de
storingsmelding "watergehalte ≥ 90%, meting met CS
niet mogelijk.

STOP

=

FAM stoppen
wordt alleen weergegeven bij de bedrijfsstatus
"opstartfase" en "automatische modus".

RESET

=

Foutmeldingen resetten
Wordt alleen weergegeven als er storingen zijn

MENU1

=

Naar MENU1 gaan

Weergave:
Hysterese:

=

Actuele hysterese-instelling van verwarming.
Het hysteresebereik kan van 3 - 15°C worden
ingesteld.
Fabrieksinstelling: 5°C

Temperatuur
ingesteld:

=

Verwarming temperatuur ingestelde waarde kan
tussen 0 - 99°C worden ingesteld. De details vindt
u op pagina 53.
De veiligheidsthermostaat reageert bij 80°C.
Fabrieksinstelling: 55°C

Temperatuur
werkelijk:

=

Huidige temperatuur in de vacuümkamer

De weergegeven temperatuur wordt door een sensor in het slib van de
vacuümkamer gemeten.
De temperatuurinstelling kant tijdens de automatische modus worden
gewijzigd.
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)
Selectie verontreiniging (CONT.)
MENU1 -> Cont. -> ISO (voorbeeld, kan afhankelijk van de sensor ook SAE
of NAS zijn)
ISO
Inge 18 4µ 16 6µ 14 14µ
st.: 20 4µ 18 6µ 15 14µ
W
Bedrijfsgereed. Druk op start
MENU1
START STOP
RESET
F1

F2

START

=

F3

F4

FAM starten
Displayweergave in bedrijfsstatus "bedrijfsklaar" en bij de
storingsmelding "watergehalte ≥ 90%, meting met CS
niet mogelijk".

STOP

=

FAM stoppen
wordt alleen weergegeven bij de bedrijfsstatus
"opstartfase" en "automatische modus".

RESET

=

Foutmeldingen resetten
Wordt alleen weergegeven als er storingen zijn

Weergave:
ISO: ingest.:

ISO: werkelijk:

=

=
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De ingestelde waarde kan als volgt worden
gewijzigd:
4µ kanaal

= 2 … 25

6µ kanaal

= 1 … 24

14µ kanaal

= 0 … 23

Weergave actuele verontreiniging aan invoer van
FAM.
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Bedrijfsmodus - BM
MENU1 -> BM
Bedrijfsmodus: ontwateren + filtratie
OW+FT
F1

OWT +
FT

FT

F2

DOORG.

F3

F4

OW+FT

=

Ontwateren + filtratie

OWT + FT

=

Ontwateren tot + filtratie

FT

=

Filtratie

DOORG.

=

Meer bedrijfsmodi

Alleen beschikbare bedrijfsmodi worden weergegeven.
Tijdens de automatische modus kan op ieder moment van bedrijfsmodus
worden gewisseld. Op het moment dat de bedrijfsmodus is geselecteerd, is
deze ook actief.
Om van het menu Bedrijfsmodus BM snel weer terug te gaan naar het
TAB

beginscherm, kan met

SHIFT

+

een vakje met gestippelde lijnen om het

veld "DOORG." worden geactiveerd. Druk daarna op de
MENU1 opnieuw weer te geven.
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Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)
Bedrijfsmodi – kort overzicht / korte beschrijving
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de bedrijfsmodi
Bedrijfsmodi:
OW+FT
= Ontwateren
+ filtratie
OWT + FT
= Ontwateren
tot + filtratie

OWT+
FTT

= Ontwateren
tot + filtratie
tot

OW+V
+FT

= Ontwateren
+
verwarmen
+ filtratie
= Ontwateren
tot +
verwarmen
+ filtratie

OWT+
V+FT
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Beschrijving
De vloeistof wordt tegelijkertijd ontwaterd en
gefiltreerd.
De vloeistof wordt tegelijkertijd ontwaterd en
gefiltreerd.
De FAM werkt totdat een ingestelde relatieve
vochtigheid bereikt is (zie pagina 56). Daarna
schakelt de FAM uit. Nu start het controleherhalingsinterval (tijd tot de FAM weer wordt
ingeschakeld zie pagina 70). Nadat deze
verstreken is, schakelt de FAM automatisch
weer in en draait voor minimaal 2 minuten.
Als na deze tijd de relatieve vochtigheid weer
wordt bereikt, schakelt de FAM weer uit en
begint het testherhalingsinterval weer te
lopen.
De vloeistof wordt tegelijkertijd ontwaterd en
gefiltreerd.
De FAM werkt totdat beide ingestelde
waarden bereikt zijn (zie pagina 56 / 58).
Daarna schakelt de FAM uit. Nu start het
controle-herhalingsinterval (tijd tot de FAM
weer wordt ingeschakeld zie pagina 70).
Nadat deze verstreken is, schakelt de FAM
automatisch weer in en draait voor minimaal
2 minuten. Als na deze tijd de relatieve
vochtigheid weer wordt bereikt, schakelt de
FAM weer uit en begint het
testherhalingsinterval weer te lopen.
De vloeistof wordt tegelijkertijd ontwaterd en
gefiltreerd en tot de opgegeven temperatuur
(zie pagina 57) opgewarmd.
De vloeistof wordt tegelijkertijd ontwaterd en
gefiltreerd en tot de opgegeven temperatuur
(zie pagina 57) opgewarmd.
De FAM werkt totdat een ingestelde relatieve
vochtigheid bereikt is (zie pagina 56). Daarna
schakelt de FAM uit. Nu start het controleherhalingsinterval (tijd tot de FAM weer wordt
ingeschakeld zie pagina 70). Nadat deze
verstreken is, schakelt de FAM automatisch
weer in en draait voor minimaal 2 minuten.
Als na deze tijd de relatieve vochtigheid weer
wordt bereikt, schakelt de FAM weer uit en
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OWT+V
+FTT

= Ontwateren
tot +
verwarmen
+ filtratie tot

FT
FT+V

= Filtratie
= Filtratie +
verwarmen

OW+
FTT

= Ontwateren
+ filtratie tot

OW+V
+FTT

= Ontwateren
+
verwarmen
+ filtratie tot
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begint het controle-herhalingsinterval weer te
lopen
De vloeistof wordt tegelijkertijd ontwaterd en
gefiltreerd en tot de opgegeven temperatuur
(zie pagina 57) opgewarmd.
De FAM werkt totdat beide ingestelde
waarden bereikt zijn (zie pagina 56 / 58).
Daarna schakelt de FAM uit. Nu start het
controle-herhalingsinterval (tijd tot de FAM
weer wordt ingeschakeld zie pagina 70).
Nadat deze verstreken is, schakelt de FAM
automatisch weer in en draait voor minimaal
2 minuten. Als na deze tijd de relatieve
vochtigheid weer wordt bereikt, schakelt de
FAM weer uit en begint het controleherhalingsinterval weer te lopen
De vloeistof wordt alleen gefiltreerd.
De vloeistof wordt tegelijkertijd gefiltreerd en
tot de opgegeven temperatuur (zie pagina 57)
opgewarmd. De vacuümpomp blijft
uitgeschakeld.
De vloeistof wordt tegelijkertijd ontwaterd en
gefiltreerd.
De FAM werkt totdat een ingestelde
reinheidsklasse bereikt is (zie pagina 58).
Daarna schakelt de FAM uit. Nu start het
controle-herhalingsinterval (tijd tot de FAM
weer wordt ingeschakeld zie pagina 70).
Nadat dit is beëindigd, schakelt de FAM
automatisch opnieuw in en draait deze
minstens 2 minuten. Als na deze tijd de
reinheidsklasse weer wordt bereikt, schakelt
de FAM weer uit en begint het controleherhalingsinterval weer te lopen
De vloeistof wordt tegelijkertijd ontwaterd en
gefiltreerd en tot de opgegeven temperatuur
(zie pagina 57) opgewarmd.
De FAM werkt totdat een ingestelde
reinheidsklasse bereikt is (zie pagina 58).
Daarna schakelt de FAM uit. Nu start het
controle-herhalingsinterval (tijd tot de FAM
weer wordt ingeschakeld zie pagina 70).
Nadat dit is beëindigd, schakelt de FAM
automatisch opnieuw in en draait deze
minstens 2 minuten. Als na deze tijd de
reinheidsklasse weer wordt bereikt, schakelt
de FAM weer uit en begint het controleherhalingsinterval weer te lopen
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FTT

FTT+
V

= Filtratie tot

De vloeistof wordt alleen gefiltreerd. De FAM
werkt totdat een ingestelde reinheidsklasse
bereikt is (zie pagina 58). Daarna schakelt de
FAM uit. Nu start het controleherhalingsinterval (tijd tot de FAM weer wordt
ingeschakeld zie pagina 70). Nadat dit is
beëindigd, schakelt de FAM automatisch
opnieuw in en draait deze minstens 2
minuten. Als na deze tijd de reinheidsklasse
weer wordt bereikt, schakelt de FAM weer uit
en begint het controle-herhalingsinterval weer
te lopen
= Filtratie tot De vloeistof wordt tegelijkertijd gefiltreerd en
+
tot de opgegeven temperatuur (zie pagina 57)
verwarmen opgewarmd. De vacuümpomp blijft
uitgeschakeld. De FAM werkt totdat een
ingestelde reinheidsklasse bereikt is (zie
pagina 58). Daarna schakelt de FAM uit. Nu
start het controle-herhalingsinterval (tijd tot de
FAM weer wordt ingeschakeld zie pagina 70).
Nadat dit is beëindigd, schakelt de FAM
automatisch opnieuw in en draait deze
minstens 2 minuten. Als na deze tijd de
reinheidsklasse weer wordt bereikt, schakelt
de FAM weer uit en begint het controleherhalingsinterval weer te lopen
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Bedrijfsmodus - ontwateren tot / filtratie tot
De aandrijvingsmethode "filtratie tot" is alleen mogelijk tot een relatieve
vochtigheid van 90%. Bij > 90% of vrij water wordt de CS uitgeschakeld.
Bij de keuze van het verontreinigingsmenu wordt de volgende melding
uitgegeven:
"Verzadiging olie > 90%. Meting met CS niet mogelijk!".
U kunt deze melding uitschakelen door op de toets ESC te drukken, zodat u
door het kiezen van menu1 het scherm weer kunt verlaten.
Als tijdens de automatische modus een waterverzadiging van ≥ 90 % wordt
bereikt, wisselt de bedrijfsmodus automatisch volgens onderstaande tabel.
Gekozen bedrijfsmodus:

wisselt automatisch naar:

FTT

=>

FT

OW+
FTT

=>

OW+FT

OW+V
+FTT

=>

OW+V
+FT

FTT+V

=>

V+FT

De grenswaarden voor "ontwateren tot" kunnen op het scherm RV+D worden
ingesteld, de grenswaarden van "filtratie tot" op het scherm CONT.
Als de grenswaarden worden bereikt, stop de FAM automatisch. Na het
verstrijken van de ingestelde controle-tijdinterval start de FAM automatisch.
Als de gemeten waarden na 2 minuten nog steeds lager zijn dan de
ingestelde grenswaarde, schakelt de FAM automatisch uit en begint het
controle-tijdinterval opnieuw te lopen.
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Bedrijfsmodus - HAND
MENU1 -> HAND

BEDIENER
F1

Selectie
handm.
mod
SERVICE
F2

MENU1
F3

F4

BEDIENER

=

Handbediening voor bedieners

SERVICE

=

Handbediening voor HYDAC Service (beveiligd met
wachtwoord)

MENU1

=

Terug naar MENU1

Bedrijfsmodus – HAND – BEDIENER (HAND1)
MENU1 -> HAND -> Bediener
Hand1

Handm.
modus

VP

AP

UIT

UIT

UIT

Terug
DOORG.

F1

F2

F3

F4

= terug naar scherm
"handbediening selecteren"
Handbedienin =
g

Handbediening in-/uitschakelen

VP

=

Vulpomp in-/uitschakelen

AP

=

Aftappomp in- / uitschakelen

De indicatie UIT onder de handbediening geeft aan dat
de handbediening uitgeschakeld is.

Activeer de handbediening door de F1-toets in te drukken. U kunt nu de
verschillende componenten in- en uitschakelen. Als u van de automatische
modus terugschakelt naar de handmatige modus, stopt de automatische
modus. De actuele status van de pompen wordt weergegeven. Als de
automatische modus beëindigd is, wisselt de weergave in handmatige modus
naar AAN.
De bedrijfsstatus van iedere component is op het display weergegeven.
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Bedrijfsmodus – HAND – BEDIENER (HAND2)
MENU1 -> HAND -> Bediener -> doorgaan
Hand2
VP
UIT

TSK
UIT

WUK
UIT

Terug
DOOR.

F1

F2

F3

F4

= terug naar "Hand1"
VP

=

Vacuümpomp in-/uitschakelen

TSK

=

Retourventiel in-/uitschakelen

WUK

=

Wateruitlaatklep in-/uitschakelen
(alleen bij waterringvacuümpomp beschikbaar)

Bedrijfsmodus – HAND – BEDIENER (HAND3)
MENU1 -> HAND -> Bediener -> doorgaan -> doorgaan
Hand3
H
UIT

WVK

CSP
UIT

UIT

Terug
Doorgaa

F1

F2

F3

F4

= terug naar "Hand2"
H

=

Verwarming in- / uitschakelen (optie: verwarming)

CSP

=

Toevoerpomp voor ContaminationSensor in- /
uitschakelen (optie: ContaminationSensor)

WVK

=

Watervulklep in- / uitschakelen
(optie: alleen bij waterring-vacuümpomp met
automatische watertoevoer)

Het bedieningsmenu voor de service is beveiligd met een wachtwoord. U
bevindt zich in het aanmeldscherm, druk op "ANNULEREN".
TAB

+/-

+

Om te "ANNULEREN" de toetsten

tegelijkertijd indrukken. Daarna

drukt u op de
-toets en gaat u weer terug naar het selecteren van de
handbediening.
FluidAqua Mobil - FAM 10/15-P
BEWA FAM10-15-P 4052078 nl 2015-11-05.doc

nl

Pagina 65 / 128
2015-11-05

Bedieningspaneel Basic (SIMATIC PANEL)
Bedrijfsmodus – HAND – BEDIENER (HAND4)
MENU1 -> HAND -> Bediener -> doorgaan -> doorgaan -> doorgaan
Hand4
RP

Terug

UIT

EIND
F1

F2

F3

F4

= terug naar "Hand3"
RP

=

Retourpomp
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Bedrijfsmodus - INSTELLINGEN (INST)
MENU1 -> Instellingen
INST

Gekozen taal:
TAAL
KIEZEN
F1

NEDERLANDS
EEN
HEDEN
F2

F3

MENU1
F4

TAAL
KIEZEN

= Toets F1 zo vaak indrukken, totdat de gewenste taal
verschijnt

EENHEDEN

= Naar het menu Eenheden gaan

MENU1

= Naar MENU1 gaan

Eenheden instellen
MENU1 -> Instellingen -> Eenheden
Eenheden
Temperat
uur
F1

Druk
terug
F2

F3

F4

Temperatuur

= Eenheden voor de temperatuur instellen

Druk

= Eenheden voor de druk instellen

terug

= Terug naar het menu Instellingen
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Temperatuur instellen
MENU1 -> Instellingen -> Eenheden -> Temperatuur
Temperatuur
°C
Ja

°F
Nee
terug

F1

F2

F3

F4

°C

=

Temperatuurindicatie in °C

°F

=

Temperatuurindicatie in °F

terug

=

Terug naar menu Eenheden

Druk instellen
MENU1 -> Instellingen -> Eenheden -> Druk
Druk
mbar
Ja

hPa
Nee

PSI
Nee

terug

F1

F2

mbar

=

Drukindicatie in mbar

hPa

=

Drukindicatie in hPa

PSI

=

Drukindicatie in PSI

terug

=

Terug naar menu Eenheden

F3
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MENU2
MENU1 -> MENU2
MENU2

BUT

TIJDEN
F1

CONFIG. MENU1

F2

F3

F4

TIJDEN =

Tijden voor de testherhalingsinterval voor de bedrijfsmodus
"reinigen tot" resp. "ontwateren tot"

BUT

=

Bedrijfsurenteller weergeven

CONFI
G.

=

FAM-configuratie – beveiligd met wachtwoord

MENU1 =

(Alleen voor HYDAC Service)
Naar MENU1 gaan
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Tijden (testherhalingsinterval) instellen
Testherhalingsinterval:
3 ingestelde minuten
0 verstreken minuten

TIJDEN

MENU2
F1

F2

F3

F4

Weergave:
Ingestelde minuten

=

Testherhalingsinterval:
Is de tijd waarna de FAM na een
automatische uitschakeling in de
bedrijfsmodus "ontwatering tot" en "filtratie
tot" weer inschakelt om de relatieve
vochtigheid resp. de zuiverheid van de
vloeistof nog een keer te controleren.
Instelbaar van 2 ... 360 minuten
Fabrieksinstelling: 60 minuten
De instellingen gelden alleen voor de
bedrijfsmodi FTB en OWT.

Afgelopen minuten

=

Weergave van de reeds verstreken minuten
van het testherhalingsinterval

MENU2

=

Naar MENU2 gaan

Bedrijfsurenteller aflezen
Bedrijfsuren
18 uur 43 minuten
MENU2
F1

F2

F3

F4

Weergave:
Bedrijfsuren

=

Weergave van de FAM-bedrijfsuren

MENU2

=

Naar MENU2 gaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------FluidAqua Mobil - FAM 10/15-P
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Veiligheidsthermostaat aan de verwarming resetten
De veiligheidsthermostaat wordt geactiveerd als de oliestroom door de
verwarming te laag is of als de thermostaat beschadigd is.
Nadat de fout is verholpen, kan de veiligheidsthermostaat worden gereset
door op de groene knop (C) in de kop te drukken. Wacht tot de verwarming is
afgekoeld om brandwonden te vermijden.
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Onderhoud uitvoeren
Trek voor alle onderhoudswerkzaamheden de netstekker uit de FAM en
wikkel de netkabel op ter beveiliging tegen opnieuw inschakelen.
Schakel bij alle onderhouds-, inspectie- en reparatiewerkzaamheden het
aggregaat spanningsvrij en borg deze tegen onverwacht herinschakelen.

6000 uur /
jaarlijks

3000 uur /
halfjaarlijks

500 uur /
maandelijks

24 uur /
dagelijks

Zie pagina

Controleer na de onderhoudswerkzaamheden of de veiligheidsinrichtingen
goed werken. Controleer of de losgedraaide schroefverbindingen goed
vastzitten.

FAM
Controleer de FAM op mogelijke
lekkages (visuele controle).
Controleer of de
schroefverbindingen vastzitten

-

X

-

X

Controle van de meettechniek /
druksensor in de vacuümkamer /
verschildrukmeter aan vloeistoffilter
/
AquaSensor aan aansluiting IN /
ETS aan vacuümkamer (optie)

X

Controleer het storingslampje /
lampentest uitvoeren

75

Luchtfilter vervangen

75

aanzuigzeef reinigen

79

X

Oliepeil controleren

-

X

Olie verversen

81

X

Luchtontolie-element vervangen

82

X

Ventilatorkap reinigen en
controleren

-

X

X
X

Draaischuifvacuümpomp
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6000 uur /
jaarlijks

3000 uur /
halfjaarlijks

500 uur /
maandelijks

24 uur /
dagelijks

Zie pagina

Onderhoud uitvoeren

Aftap- / vulpomp
Ventilatorkap reinigen en
controleren

-

X

83

X

Vloeistoffilter
Filterelement vervangen

Filterbehuizing aftappen en reinigen -

X

Actief koolstoffilter
Actief koolstoffilter vervangen

76

X

Filterelement op de
condensaatafscheider vervangen

78

X

vulstand in de
condensaatafscheider controleren

78

Condensaatafscheider

X

Elektronica
Kabeldoorvoeren op
beschadigingen controleren, indien
nodig vervangen

-

X

Motorstroomopname van alle
motoren meten en waarden met
typeplaatje vergelijken

-

X

AquaSensor controleren
Elektrische veiligheidscontrole
volgens DIN VDE 0702 resp.
betreffend nationaal voorschrift.

X
-

Warme stroomopname meten en
waarden met typeplaatje vergelijken
(enkel uitvoering met ingebouwde
verwarming)
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6000 uur /
jaarlijks

3000 uur /
halfjaarlijks

500 uur /
maandelijks

24 uur /
dagelijks

Zie pagina

Onderhoud uitvoeren

Functietest
Niveauschakelaar olieopvangbak
controleren

88

Niveausensor in de vacuümkamer
reinigen en controleren

X
X

Vervang alle slangen na 5 jaar volledig.
De afbeeldingen en weergaven in de beschrijvingen zijn voorbeelden. Ze
geven niet alle productvarianten weer.
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Controle van de werking van het storingslampje
Om de functiecontrole van het storingslampje uit te voeren, gaat u als volgt te
werk:
1. Schakel het aggregaat in met de
hoofdschakelaar (A).
2. Na het inschakelen wordt de lamp
automatisch getest. Het storingslampje (B)
gaat hierbij even branden.
3. De functiecontrole van het storingslampje is
voltooid.

Luchtfilter vervangen
Vervang het luchtfilter (1) halfjaarlijks. Als u het aggregaat in een zeer
stoffige/vochtige omgeving gebruikt, wordt het vervangingsinterval
overeenkomstig korter.
1. Schroef het luchtfilter (1) er met de hand af.
2. Voer het luchtfilter milieuvriendelijk af.
3. Schroef het nieuwe luchtfilter (1) er met de
hand op en draai het alleen met de hand vast.
4. Het vervangen van het luchtfilter is voltooid.

AquaSensor controleren
Controleer de AquaSensor jaarlijks met de kalibreer- en afstelset (HYDAC
artikelnr. 3122629).
Vervang de AquaSensor bij sterke afwijking. Het artikelnr. vindt u in de lijst
met reserveonderdelen.
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Patroon actief koolfilter vervangen
De patroon voor het actief koolfilter absorbeert oliedampen, geuren en
smaakstoffen uit de luchtafvoer. Het gewicht van het actief koolfilter dient als
indicator voor wanneer deze moet worden vervangen.
Controleer het gewicht van het actief koolfilter zodra u merkt dat de kwaliteit
van de luchtafvoer slechter wordt.
Vervang de patroon van het actief koolfilter direct vanaf een gewicht van
1225 g.
Om de patroon vna het actief koolfilter te vervangen gaat u als volgt te werk:
1.

Draai de patroon voor het actief koolfilter met de hand tegen de klok in
van de houder van de draaischuifvacuümpomp.

2.

Draai de nieuwe patroon voor het actief koolstoffilter met de klok mee
op de steun van de draaischuifvacuümpomp.

3.

Schroef de patroon van het actief koolfilter lichtjes met de hand vast.
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Condensaatafscheider onderhouden
Om geuren te neutraliseren is een condensaatafscheider ingebouwd. De
condensaatafscheider bestaat uit de volgende onderdelen:

Pos.

Benaming

1

Tank

2

Filterelement

3

Dichting

4

Druppelafscheider

5

Dichting

6

Kijkglas

11

Aftapkraan

12

Profielklem
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Filterelement op de condensaatafscheider vervangen
De vervangingsintervallen voor het filterelement hangen samen met de
vervanging van de patroon van het actieve koolstoffilter.
Om het filterelement op de condensaatafscheider te vervangen gaat u als
volgt te werk:
1.

Open de profielklem (12) en neem het onderste deel er langs onder af.
In het onderste deel bevindt zich ≈ 1,5 liter
vacuümpompolie (VE101).

2.

Verwijder het gebruikte filterelement (2).

3.

Plaats het nieuwe filterelement (2).

4.

Controleer de beide dichtingen (3) op beschadigingen. Indien nodig
vervangt u deze.

5.

Controleer het vulstand via het kijkglas zoals beschreven in hoofdstuk
Condensaatafscheider vullen op pagina 78.

6.

Plaats het onderste deel langs onder in het bovenste deel en sluit de
profielklem.

vulstand in de condensaatafscheider controleren
Controleer het vulstand van de vacuümpompolie (VE101) in de
condensaatafscheider op het kijkglas.
Het vulstand moet zich bij stilstand (FAM buiten bedrijf) in het midden van het
kijkglas bevinden.
Vul indien nodig de condensaatafscheider zoals beschreven in hoofdstuk
Condensaatafscheider vullen op pagina 78.
Condensaatafscheider vullen
Om de condensaatafscheider te vullen, gaat u als volgt te werk:
1.

Open de profielklem en verwijder het onderste deel lang onder.
In het onderste deel bevindt zich ≈ 1,5 liter
vacuümpompolie (VE101).

2.

Plaats nieuwe vacuümpompolie (VE101) langs boven via de buis in het
onderste deel.

3.

Let op het vulstand. Deze moet zich minstens in het midden van het
kijkglas bevinden.

4.

Plaats het onderste deel langs onder in het bovenste deel en sluit de
profielklem (12).
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Aanzuigzeef reinigen

OPMERKING
Gebruik zonder aanzuigzeef
De pomp wordt vernield.
► Het is niet toegelaten om het aggregaat zonder aanzuigzeef te

gebruiken.
► Reinig de aanzuigzeef regelmatig.

Om de pomp tegen grove vervuilingsdeeltjes en andere vreemde objecten te
beschermen is voor de ingang van de pomp een filtersysteem met zeef
ingebouwd.
Reinig de aanzuigzeef regelmatig.
Ga voor de demontage/montage van de aanzuigzeef als volgt te werk:
1. Sluitplug (1) met een
steeksleutel tegen de klok in eraf
schroeven.
2. Verwijder de zeef (3) en reinig
deze.
3. Reinig de zeef door het met
oplosmiddel uit te spoelen en
met perslucht uit te blazen.
3. Controleer de zeef (3) en de
dichtingsring (2) aan de sluitplug
op beschadigingen en vervang
deze indien nodig.

3

2

1

4. Plaat de zeef (3).
5. Draai de sluitplug (1) met de
hand met de klok mee erin.
Schroef de sluitplug (1) vast met
de steeksleutel.
6. Controleer de armatuur van de
aanzuigzeef na de inbedrijfname
op lekkages.
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Draaischuifvacuümpomp componenten

l

k

h
m

a

i

g
c
d
Pos.

Benaming

a

Olievulopening

c

Olieafvoer

nl

Oliepeilglas

g

Olievernevelaar

h

Aanzuigaansluiting

i

Gasuitlaat

k

Borgschroef aan stekker

l

Stekker aan niveausensor

m

Niveauschakelaar van de vacuümpomp

De volgende beschrijvingen hebben betrekking op deze posities.
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Olie verversen
Voer de eerste olieverversing uit na 100 bedrijfsuren. Daarna geldt een
langere interval van ca. 3000 uur of halfjaarlijks.
Ververs de olie alleen als de vacuümpomp warm is:
Stel de FAM gedurende 10 minuten in bedrijf.
Schakel de FAM met de hoofdschakelaar uit.
Wacht tot de druk in de vacuümkamer de luchtdruk van (ca. 1000 mbar
absoluut) heeft bereikt.
Voor deze werkzaamheden heeft u de volgende gereedschappen nodig:



compressorolie VE101 (artikelnr. zie lijst met reserveonderdelen)



onderhoudsset, bestaande uit oliefilter, luchtontolie-element, pakking
afvoerluchtdeksel
(artikelnr. zie lijst met reserveonderdelen)



Steeksleutel SW 27 / SW 32

Om de olie te verversen gaat u als volgt te werk:
1.

Zorg voor een geschikte bak om de oude olie op te vangen.

2.

Open de olieafvoer (c) en laat de oude olie in de bak stromen. Voer de
oude olie op de correcte wijze af.

3.

Sluit de sluitschroef als de oliestroom stopt.
Laat de pomp nog enkel seconden kort draaien.

4.

Open de sluitschroef nog een keer en laat de resterende olie
wegstromen.

5.

Schroef de sluitschroef erin en draai deze vast.

6.

Verwijder het oliefilter en voer hem op de correcte wijze af.

7.

Plaats het nieuwe oliefilter.

8.

Vul nieuwe olie door de olievulschroef (a) tot de markering MAX (d).
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Luchtontolie-element vervangen
Uitstromende olienevel of verhoogde stroomopname door de aandrijfmotor
(activeren van de motorbeschermingsschakelaar) zijn tekenen voor een
vervuild luchtontolie-element.
Om het luchtontolie-element te vervangen gaat u als volgt te werk:
1.

Verwijder het afvoerluchtdeksel (i) van de olieafscheider (g)

2.

Draai de schroef in het midden van de filterveer los, maar verwijder de
schroef niet.

3.

Druk en draai de filterveer uit de inkeping.

4.

Verwijder de filterveer uit de olieafscheider (g).

5.

Trek het luchtontolie-element uit de olieafscheider (g).

6.

Zorg ervoor dat het luchtontolie-element voorzien is van een nieuwe Oring.

7.

Plaats het luchtontolie-element zo dat de opening correct in de houder
van de olieafscheider (g) zit.

8.

Zorg ervoor dat de punt van de schroeven in het midden van de
filterveer ongeveer 2 – 5 schroefdraadgangen uit de filterveer uitsteekt.

9.

Plaats de filterveer zo dat de uiteinden van de uitsteeksels in de
houders van de olieafscheider (g) tegen verschuiven geborgd zijn en
de punt van de schroef in de inkeping van het luchtontolie-element
vergrendeld is.

10.

Schroef de schroef in de filterveer vast totdat de schroefkop tegen het
veerplaatje stoot.

11.

Zorg ervoor dat de afdichting onder het afvoerluchtdeksel (i) schoon en
onbeschadigd is. Indien nodig vervangt u de afdichting.

12.

Bevestig het afvoerluchtdeksel (i) met afdichting en zeskantbouten aan
de olieafscheider (g).
Het luchtontolie-element verzadigd zich tijdens het bedrijf met
olie. Het is daarom normaal dat het oliepeil na de vervanging
van het luchtontolie-element lichtjes daalt.
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Filterelement van het vloeistoffilter vervangen
Zodra de storingsmelding "Vloeistoffilter vervangen" op het display verschijnt,
moet deze uit de behuizing worden genomen en door een nieuwe worden
vervangen.
Ga voor het vervangen van het filterelement als volgt te werk:
1.

Schakel de installatie uit en sluit de
afsluitorganen aan de in- en afvoer.
Borg het aggregaat tijdens de
onderhoudswerkzaamheden tegen
onverwacht herinschakelen.

2.

Stel een geschikte bak (1) klaar om de
vloeistof op te vangen.
Voer de drukontlasting van de
filterbehuizing uit.
Open hiervoor voorzichtig de
aftapschroef (2) op de filterbehuizing en
leeg de filterbehuizing volledig met
behulp van de aftagplug (SW 6mm) op
de bodem van de filterbehuizing.
De inhoud bedraagt ca. 2 Liter.
Draai na het leegmaken de aftapschroef
opnieuw in de filterbehuizing.

3.

Maak de spanklem (1) op de
filterbehuizing los en verwijder deze naar
beneden (2).
Gebruik een inbussleutel SW 6 mm (1).
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4.

Trek de filterbehuizing met het
filterelement naar onderen.

5.

Verwijder (2) het filterelement door het
lichtjes (1) uit de filterbehuizing te
draaien.
Voer het oude filterelement
milieuvriendelijk af.
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6.

Verwijder het vuil en de afzettingen aan
de binnenkant van de filterbehuizing.

7.

Controleer de O-ring op de
filterbehuizing op beschadigingen.
Indien nodig vervangt u deze.
Smeer de O-ringen op de filterbehuizing
lichtjes met het bedrijfsmedium in.

8.

Smeer de O-ringen aan het filterelement
lichtjes met bedrijfsmedium in.
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9.

Druk het nieuwe filterelement met een
licht draai in de houder van de
filterbehuizing.

10. Schuif de filterbehuizing samen met het
filterelement naar boven in de houder
aan de filterbehuizing.
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11. Schuif de spanklem (1) langs onder via
de filterbehuizing omhoog over de band
aan de filterbehuizing / filterkop.
Schroef de spanklem met de klok mee
met met een inbussleutel SW 6mm vast.
Het aanhaalmoment bedraagt: 5 Nm

12. Controleer of de aftapschroef op de
filterbehuizing goed vastzit.

13. Het vervangen van het filterelement is
voltooid.
Controleer het filteraggregaat na de
inbedrijfname op lekkages.
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Niveauschakelaar van de olieopvangbak testen
Om de niveauschakelaar in de olieopvangbak te testen gaat u als volgt te
werk:
1.

Til de niveauschakelaar in de
olieopvangbank met de vingers op.

2.

Het aggregaat moet zichzelf uitschakelen
en de storingsmelding "Bak te vol" moet
op het display van het bedieningspaneel
verschijnen.

3.

Laat de niveauschakelaar los en bevestig
de storingsmelding door het indrukken van
de F3-toets.

4.

Het aggregaat zet het bedrijf voort -> u
heeft de werking van de niveauschakelaar
getest met positief resultaat.

5.

Als het aggregaat zichzelf na het optillen
van de niveauschakelaar niet uitschakelt
en er geen foutmelding verschijnt, neem
dan contact op met de HYDAC Service.

Verwarmingselement in de verwarming controleren (optioneel)
Het verwarmingselement moet onder normale omstandigheden niet worden
onderhouden.
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Foutmeldingen / verhelpen van fouten

OPMERKING
Schakel de FAM voor het openen van de schakelkastdeur met de
hoofdschakelaar uit.
De hoofdschakelaar wordt vernietigd
► Open de schakelkastdeur alleen als de hoofdschakelaar in de stand

OFF staat.
► Gebruik geen geweld om de schakelkastdeur te openen.

Als er een fout optreedt, gaat de FAM in de status "storing". Daarmee
worden alle functies gestopt. Het storingslampje knippert.
Om de FAM te starten, moet u de fout verhelpen en de foutmelding op het
bedieningspaneel bevestigen.
Uitzondering bij de melding "Zekering F2" knippert het storingslampje niet, de
FAM wordt uitgeschakeld en de foutmelding verschijnt op het display.
De foutmeldingen worden alleen in de volgende afbeeldingen weergegeven:



Startscherm



RV+D (relatieve vochtigheid + druk)



T (temperatuur)



Cont. (ContaminationSensor)

Als een foutmelding niet helemaal wordt weergegeven dan is op het display
INS

aan het einde van de regel (....) te zien. Met behulp van de toets
melding helemaal worden weergegeven.

kan de

De foutmeldingen voor de ContaminationSensor worden alleen op het
scherm "Cont" weergegeven.
Een uitzondering vormt de melding "CS1xxx + CS-toevoerp. Uitgeschak.
CS1xxxStoring. Met reset 10 nieuwe pogingen starten!". Deze melding wordt
op alle schermen weergegeven.
U kunt naar de verschillende menu's gaan en in het handmenu een voor het
verhelpen van de fout vereiste component bedienen.
In het handmenu worden geen foutmeldingen weergegeven.
Als er meerdere fouten opgetreden zijn, wordt de als laatste opgetreden
TAB

melding als eerste weergegeven. Met de pijltjestoetsen
door de verschillende foutmeldingen scrollen.
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Alle op het display weergegeven foutmeldingen zijn voorzien van een
nummer. Aan de hand van dit nummer kan de foutmelding in dit hoofdstuk
eenvoudig worden gevonden.
Om de storingsmeldingen uit te schakelen, drukt u op de
-toets. Als het
storingslampje knippert, zijn er storingsmeldingen aanwezig.
Om de storingsmeldingen opnieuw weer te geven, gaat u naar het menu 1 of
menu 2 en gaat u weer terug naar het weergavevenster.

1. CS+pomp uitgeschakeld. CS storing. Met reset 10 nieuwe pogingen
starten!
Oorzaak:

De CS leverde 10 meetwaarden die niet gebruikt
kunnen worden.
Na iedere mislukte poging wordt de CS en de
toevoerpomp 15 seconden lang uitgeschakeld, daarna
vindt er een nieuwe meting plaats.
Na nog eens 10 meetwaarden die niet kunnen worden
gebruikt, schakelt de CS uit en kan alleen door het
indrukken van de reset-toets weer worden
ingeschakeld.
Redenen voor onjuiste metingen kunnen zijn: geen
bruikbare waarden of één van de fouten 16, 17, 30, 31.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
1. CS1xxx + CS-toevoerp. Uitgeschak. CS1xxxStoring. Met reset
10 nieuwe pogingen starten!

2.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

3.

De meting start opnieuw, de automatische modus wordt niet
onderbroken.
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2. Doorstroom aan FAM-invoer sinds 5 min. te laag. Controleer de FAMinvoer.
Oorzaak:

Deze fout kan alleen in de opstartfase van de FAM
optreden, omdat alleen in deze fase de timer loopt. De
melding verschijnt als het schakelpunt MAX in de
vacuümkamer na 5 minuten niet is bereikt.
Als deze fout bij de eerste inbedrijfname of na een
reparatie optreedt, is het aanbevolen om de vulpomp
met ≈ ¼ l olie te vullen. Daarvoor moet de stekker aan
de AS worden verwijderd en daarna de AS eruit worden
geschroefd. In deze opening wordt de olie gevuld.
Daarna worden de AS en de stekker weer gemonteerd,
om de FAM opnieuw te start.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
2. Doorstroom aan FAM-invoer sinds 5 minuten te laag.
Controleer de FAM-invoer.

2.

Controleer alle afsluitorganen in de zuigleiding op doorstroom.

3.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

4.

Start het aggregaat door op de F1-toets te drukken.

5.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

->b.

De storing treedt niet opnieuw -> ga naar stap 11.
op.

6.

-> ga naar stap 6.

Reinig het zuigfilter.
Controleer de slang tussen zuigfilter en vulpomp.
Controleer of de vulpomp werkt.

7.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

8.

Start het aggregaat door op de F1-toets te drukken.

9.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 10.

->b.

De storing treedt niet opnieuw -> ga naar stap 11.
op.

10.

Neem contact op met de HYDAC-service.

11.

De storing is verholpen.
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3. FAM-afvoer is geblokkeerd
Als in de vacuümkamer het schakelpunt MAX bereikt is,
moet het niveau binnen 5 minuten het schakelpunt MIN
bereiken.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Oorzaak:

Beschrijving

1.

Melding:
3. FAM-afvoer is geblokkeerd

2.

Controleer alle afsluitorganen in de retourleiding op

3.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

4.

Start het aggregaat door op de F1-toets te drukken.

5.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

->b.

De storing treedt niet opnieuw -> ga naar stap 11.
op.

6.

-> ga naar stap 6.

Controleer of de aftappomp werkt.
Controleer het retourventiel.
Controleer de zuigleiding op versmallingen.
Controleer het filter op doorstroom.

7.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

8.

Start het aggregaat door op de F1-toets te drukken.

9.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 10.

->b.

De storing treedt niet opnieuw -> ga naar stap 11.
op.

10.

Neem contact op met de HYDAC-service.

11.

De storing is verholpen.

FluidAqua Mobil - FAM 10/15-P
BEWA FAM10-15-P 4052078 nl 2015-11-05.doc

nl

Pagina 92 / 128
2015-11-05

Foutmeldingen / verhelpen van fouten

4. Fout bij niveauschakelaar draaischuifvacuümpomp bij vulstand
min./overloop
De schakelpunten MIN en overloop aan de
niveauschakelaar van de vacuümpomp zijn tegelijkertijd
bereikt. De PLC geeft een melding uit op het display.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Oorzaak:

Beschrijving

1.

Melding:
4. Fout bij niveauschakelaar draaischuifvacuümpomp bij vulstand
min. / overloop.

2.

Schakel de FAM met de hoofdschakelaar uit.

3.

Controleer of de niveauschakelaar van de
draaischuifvacuümpomp werkt.

4.
5.

->a. Niveauschakelaar is OK.

-> ga naar stap 5.

->b. Niveauschakelaar is niet OK.

-> ga naar stap 7.

Controleer de stekker van de niveauschakelaar.
Controleer de kabel van de niveauschakelaar naar de
schakelkast en in de schakelkast naar de PLC.

6.

->a. De kabels en de stekkers zijn
OK.

-> ga naar stap 9.

->b. De kabels en de stekkers zijn
niet OK.

-> ga naar stap 8.

7.

Vervang de niveauschakelaar.

-> ga naar stap 10.

8.

Vervang de defecte
onderdelen.

-> ga naar stap 10.

9.

De PLC is defect -> neem contact op met de HYDAC-service.

10.

De storing is verholpen.
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5. / 6. Fout bij niveauschakelaar vacuümkamer bij vulstand max en/of
vulstand overloop.
De schakelpunten MIN en overloop in de vacuümkamer
zijn tegelijkertijd bereikt. De PLC geeft een melding uit
op het display.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Oorzaak:

Beschrijving

1.

Melding:
5. Fout aan niveauschakelaar vacuümkamer bij vulstand max
en/of vulstand overloop
6. Fout aan niveauschakelaar vacuümkamer bij vulstand min
en/of vulstand max

2.

Schakel de FAM met de hoofdschakelaar uit.

3.

Controleer of de niveauschakelaar werkt.

4.
5.

->a. Niveauschakelaar is OK.

-> ga naar stap 5.

->b. Niveauschakelaar is niet OK.

-> ga naar stap 7.

Controleer de stekker van de niveauschakelaar.
Controleer de kabel van de niveauschakelaar naar de
schakelkast en in de schakelkast naar de PLC.

6.

->a. De kabels en de stekkers zijn
OK.

-> ga naar stap 9.

->b. De kabels en de stekkers zijn
niet OK.

-> ga naar stap 8.

7.

Vervang de niveauschakelaar.

-> ga naar stap 10.

8.

Vervang de defecte
onderdelen.

-> ga naar stap 10.

9.

De PLC is defect -> neem contact op met de HYDAC-service.

10.

De storing is verholpen.
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11. / 12. / 14. / 15. Kabelbreuk
Oorzaak:

Fout 11. / 12. / 14. / 15.
Na de lampentest is het signaal meteen aanwezig
(behalve bij een AS-temperatuur: 5s), foutmelding
knippert op het display, de FAM loopt echter door.
Enkele uitzondering: als de sensor met de kabelbreuk
de FAM aanstuurt, schakelt de FAM naar de
naloopfase en schakelt uit.

Oorzaak:

Fout 13.
Na de lampentest is het signaal 5 seconden aanwezig.
De toevoerpomp voor de CS wordt uitgeschakeld
(omdat geen watergehalte bekend is en er daarom
foute metingen door de CS kunnen ontstaan). De FAM
loopt door. Enkele uitzondering: als de sensor de FAM
aanstuurt, schakelt de FAM naar de naloopfase en
schakelt uit.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
11. Kabelbreuk aan ETS van verwarming
12. Kabelbreuk AS 1000 temperatuur
13. Kabelbreuk AS 1000 watergehalte
14. Kabelbreuk CS
15. Kabelbreuk druksensor HDA 4145 van vacuümkamer

2.

Schakel de FAM uit met de hoofdschakelaar en trek de
netstekker eruit.

3

Controleer kabel en stekker van de betreffende sensor tot aan de
PLC.

4.

De kabels en de stekkers zijn
>a. OK.

-> ga naar stap 9.

De kabels en de stekkers zijn
>b. niet OK.

-> ga naar stap 5.

5.

Controleer/vervang de sensor

6.

Steek de netstekker in de netaansluitdoos.
Schakel de FAM met de hoofdschakelaar in en start deze door
de F1-toets in te drukken.
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7.

De storing treedt opnieuw op.
>a.

-> ga naar stap 8.

De storing treedt niet opnieuw
>b. op.

-> ga naar stap 13.

8.

De PLC is defect.

-> ga naar stap 12.

9.

Vervang de kabel en/of stekker.

10.

Steek de netstekker in de netaansluitdoos.
Schakel de FAM met de hoofdschakelaar in en start deze door
de F1-toets in te drukken.

11.

De storing treedt opnieuw op.
>a.

-> ga naar stap 5.

De storing treedt niet opnieuw
>b. op.

-> ga naar stap 13.

12.

Neem contact op met de HYDAC-service.

13.

De storing is verholpen.

16. Geen gedefinieerde waarde van CS
Oorzaak:

De toevoerpomp voor de CS loopt sinds 2 minuten in de
automatische modus.
De CS meldt sinds 4 minuten "geen meetwaarden van
CS".
Melding wordt op het CS-display weergegeven. De FAM
loopt door. De CS wordt voor 15 seconden
uitgeschakeld, daarna wordt een nieuwe meting gestart.

Oplossing:

Als in de bedrijfsmodus "filteren tot" 3x mislukt is,
verschijnt de melding "startscherm, RV+D, T, CS" op het
display.

17. Geen meetwaarde van CS. Controleer op doorstroom
Oorzaak:

De toevoerpomp voor de CS loopt sinds 2 minuten in de
automatische modus.
De CS meldt sinds 4 minuten "geen meetwaarden van
CS".
Melding wordt op het CS-display weergegeven. De FAM
loopt door. De CS wordt 15 seconden lang
uitgeschakeld, daarna wordt een nieuwe meting gestart.

Oplossing:

Als in de bedrijfsmodus "filteren tot" 3x mislukt is,
verschijnt de melding "startscherm, RV+D, T, CS" op het
display.
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18. / 19. / 20. / 21. / 22. Motorbeschermingsschakelaar Qx is geactiveerd
Motorbeschermingsschakelaar is op grond van
overbelasting van de motor-pompgroep geactiveerd. Na
1,8 seconden schakelt de FAM uit.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Oorzaak:

Beschrijving

1.

Melding:
18. Motorbeschermingsschakelaar Q2 is geactiveerd
19. Motorbeschermingsschakelaar Q3 is geactiveerd
20. Motorbeschermingsschakelaar Q4 is geactiveerd
21. Motorbeschermingsschakelaar Q5 is geactiveerd
22. Motorbeschermingsschakelaar Q6 is geactiveerd

2.

Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar.

3.

Open de schakelkastdeur.
Schakel de geactiveerde motorbeschermingsschakelaar weer in.
Controleer de instelling op de motorbeschermingsschakelaar
met de gegevens op het motortypeplaatje. Corrigeer indien nodig
de instellingen.

4.

Steek de netstekker in de netaansluitdoos.
Schakel de FAM met de hoofdschakelaar in en start deze door
de F1-toets in te drukken.

5.
6.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

->b. De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 13.

Controleer de stroomopname van de motor met de nominale
stroomopname op het motortypeplaatje (I ≤ IN).
Controleer de viscositeit van het medium.
Alleen bij waterringvacuümpomp -> Reinig de tank van de
waterringvacuümpomp.

7.

8.

Sluit de schakelkastdeur. Schakel de FAM met de
hoofdschakelaar in en start deze door de F1-toets in te drukken.
->a. De storing treedt opnieuw op

-> ga naar stap 9.

->b. Storing treedt niet opnieuw op

-> ga naar stap 13.

9.

Vervang de motorbeschermingsschakelaar resp. de zekering

10.

Sluit de schakelkastdeur.
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Schakel de FAM met de hoofdschakelaar in en start deze door
de F1-toets in te drukken.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 12.

11. ->b. De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 13.

12.

Neem contact op met de HYDAC-service.

13.

De storing is verholpen.
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23. Oliefilter vervuild -> oliefilter vervangen
Het signaal van de verschildrukindicatie is sinds 5
minuten aanwezig. De FAM schakelt naar de
naloopfase en schakelt uit.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Oorzaak:

Beschrijving

1.

Melding:
23. Oliefilter vervuild -> oliefilter vervangen

2.

Sluit alle afsluitorganen in de toevoer- en retourleiding.

3.

Leeg de filterbehuizing via de aftapkraan.

4.

Vervang de filterelementen. De details vindt u op pagina 83.

5.

Open alle afsluitorganen in de toevoer- en retourleiding.

6.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

7.

Start het aggregaat door op de F1-toets te drukken.

8.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

->b.

De storing treedt niet opnieuw -> ga naar stap 13.
op.

9.

-> ga naar stap 9.

Schakel de FAM uit en koppel de netstekker los.
Controleer de vervuilingsindicatie, de stekker en de
toevoerleiding. Indien nodig vervangt u de onderdelen.

10. ->a.
->b.

De controle heeft geen fout
opgeleverd.

-> ga naar stap 12.

De gevonden fouten zijn
verholpen.

-> ga naar stap 6.

12.

De PLC is defect -> neem contact op met de HYDAC-service.

13.

De storing is verholpen.
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24. Olietank van draaischuifvacuümpomp is leeg -> olie bijvullen
Oorzaak:

Het schakelpunt MIN in de olietank van de
draaischuifvacuümpomp is bereikt.
De melding verschijnt meteen op het display.
De FAM schakelt naar de naloopfase en schakelt uit.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
24. Olietank van draaischuifvacuümpomp is leeg -> olie bijvullen.

2.

Vul de draaischuifvacuümpomp met vacuümpompolie. Zie voor
details pagina 39.

3.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

4.

Start het aggregaat door op de F1-toets te drukken.

5.

De storing is verholpen.
Als de storing opnieuw optreedt, hoewel er voldoende
vacuümpompolie tussen de MIN- en MAX-markering ligt,
controleer dan de niveauschakelaar en daarna de PLC.
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25. Olietank van draaischuifvacuümpomp is te vol -> olie aftappen
Het schakelpunt MAX in de olietank van de
draaischuifvacuümpomp is sinds 10 minuten bereikt. De
melding verschijnt op het display. De FAM schakelt naar
de naloopfase en schakelt uit.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Oorzaak:

Beschrijving

1.

Melding:
25. Olietank van draaischuifvacuümpomp is te vol -> olie
aftappen

2.

Leeg de olietank van de draaischuifvacuümpomp totdat het
niveau in het kijkglas tussen MIN en MAX ligt. Gebruik voor het
aftappen de aftapkraan aan de vacuümpomp.

3.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

4.

Start het aggregaat door op de F1-toets te drukken.

5.

De storing is verholpen.
Als de storing opnieuw optreedt, hoewel er zich voldoende
vacuümpompolie in de draaischuifvacuümpomp bevindt,
controleer dan de niveauschakelaar en daarna de PLC.
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26. Veiligheidsthermostaat aan verwarming geactiveerd
Oorzaak:

Thermostaat activeert tijdens bedrijfsmodus met
verwarming. De FAM schakelt naar de naloopfase en
schakelt uit.
Als een bedrijfsmodus wordt geselecteerd waarbij geen
verwarming wordt ingeschakeld, kan de FAM worden
gebruikt. De melding wordt echter weergegeven en kan
met ESC verkleind worden. Als de FAM zich in de
automatische modus bevindt en er wordt gewisseld naar
een bedrijfsmodus met verwarming, terwijl de
thermostaat nog geactiveerd is, schakelt de FAM naar de
naloopfase en schakelt uit.
Deze foutmelding kan samenhangen met een eerder
verschenen foutmelding en de daaruit resulterende
onmiddellijke uitschakeling van de FAM.

Reset uitvoeren: Laat de verwarming voor het resetten eerst afkoelen.
Draai de 4 schroeven los en haal het deksel van de
klemmenkast van de verwarming af.
Druk op de groene knop (C) zodat deze onderaan blijft
steken.
Het mechanisme wordt geactiveerd door een bimetaal.
Dit bimetaal moet voor de terugvervorming eerst
afkoelen. De afkoelfase kan afhankelijk van de
omgevingsfactoren tot 2 uur duren.

Oplossing:

Als het om een vervolgfout gaat, gaat u als volgt te werk:
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Beschrijving

1.

Melding:
26. Veiligheidsthermostaat aan verwarming geactiveerd.

2.
3.

4.
5.

Controleer of de veiligheidsthermostaat is geactiveerd.
De fabrieksinstelling bedraagt 80°C.
->a. Veiligheidsthermostaat
geactiveerd.

-> ga naar stap 4.

->b. Veiligheidsthermostaat niet
geactiveerd.

-> ga naar stap 10.

Voer een reset aan de veiligheidsthermostaat door. Voor details
zie pagina 102.€
->a. Reset aan
veiligheidsthermostaat
uitgevoerd.

-> ga naar stap 7.

->b. Reset aan
veiligheidsthermostaat ook na
3 uur nog niet mogelijk.

-> ga naar stap 6.

6.

Vervang de
veiligheidsthermostaat aan de
verwarming.

-> ga naar stap 18.

7.

Reset de storing door de F3-toets in te drukken.

8.

->a. Storing gereset.

-> ga naar stap 21.

9.

->b. Storing resetten niet mogelijk.

-> ga naar stap 10.

10.

Schakel de FAM met de hoofdschakelaar uit. Trek de netstekker
eruit.

11.

Controleer de kabel van de veiligheidsthermostaat tot de PLC.

12.

->a. De kabel is defect.

-> ga naar stap 17.

->b. De kabel is niet defect.

-> ga naar stap 13.

13.

Vervang het relais K7.

14.

Steek de netstekker er weer in. Schakel de FAM met de
hoofdschakelaar in en start deze door de F1-toets in te drukken.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 16.

15. ->b. De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 21.

16.

De PLC is defect.

-> ga naar stap 20.

17.

Vervang de kabel en/of stekker.
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18.

Steek de netstekker er weer in. Schakel de FAM met de
hoofdschakelaar in en start deze door de F1-toets in te drukken.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 13.

19. ->b. De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 21.

20.

Neem contact op met de HYDAC-service.

21.

De storing is verholpen.
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27. Zekering F2 is geactiveerd
De zekering F2 activeert. Er verschijnt een melding op
het display. De FAM schakelt meteen uit. Het
storingslampje knippert niet.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Oorzaak:

Beschrijving

1.

Melding:
27. Zekering F2 is geactiveerd

2.

Schakel de FAM uit met de hoofdschakelaar en trek de
netstekker eruit.

3.

Bepaal de oorzaak en verhelp deze.

4.

Schakel het aggregaat in met de hoofdschakelaar.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 2.

5.

->b. De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 6.

6.

De storing is verholpen.
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28. Zekering van de verwarming is geactiveerd
Oorzaak:

De zekering van de verwarming is geactiveerd. De FAM
schakelt naar de naloopfase en schakelt uit.

Oplossing:

Kies een bedrijfsmodus zonder verwarming. De melding
wordt echter weergegeven en kan met ESC verkleind
worden.

Stap

Let op de volgende stappen:

Beschrijving

1.

Melding:
28. Zekering van verwarming is geactiveerd.

2.

Schakel de FAM met de hoofdschakelaar uit.

3.

Open de schakelkastdeur en schakel de geactiveerde
motorbeschermingsschakelaar resp. de zekering weer in.
Vergelijk de ingestelde stroomsterkte met die op het typeplaatje
van de verwarming.
Sluit de schakelkastdeur en steek de netstekker er weer in.

4.

5.
6.

7.

Schakel de FAM met de hoofdschakelaar in en start deze door
de F1-toets in te drukken.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

->b. De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 15.

Controleer de stroomopname van de motor resp. de verwarming
waarvan de motorbeschermingsschakelaar resp. de zekering is
geactiveerd aan de hand van de gegevens op het typeplaatje.
->a. Als de gemeten stroom I <= IN
bedraagt.

-> ga naar stap 9.

->b. Als de gemeten stroom I >= IN
bedraagt.

-> ga naar stap 8.

8.

Vervang de defecte
motor/verwarming.

-> ga naar stap 9.

9.

Sluit de schakelkastdeur. Schakel de FAM met de
hoofdschakelaar in en start deze door de F1-toets in te drukken.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 11.

10. ->b. De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 15.

11.

Vervang de motorbeschermingsschakelaar resp. zekering.
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12.

Sluit de schakelkastdeur. Schakel de FAM met de
hoofdschakelaar in en start deze door de F1-toets in te drukken.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 14.

13. ->b. De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 15.

14.

Neem contact op met de HYDAC-service.

15.

De storing is verholpen.
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29. Fasevolgorde controleren
Oorzaak:

Na het inschakelen controleert het fasevolgorderelais
de juiste fasevolgorde.
Een melding wordt uitgegeven op het display.

Oplossing:

Corrigeer de fasevolgorde.

Stap

Let op de volgende stappen:

Beschrijving

1.

Melding:
Fasevolgorde controleren

2.

Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar en trek de
netstekker eruit.

3

Vervang 2 fasen aan de netstekker (netstekker tot 32 A met
fasewisselaar), controleer de netspanning.

4.

Steek de netstekker erin en schakel het aggregaat met de
hoofdschakelaar in.

5.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

->b.

De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 13.

6.

Trek de netstekker eruit.
Controleer of de netaansluitkabel en de aansluitstekker werken.

7.
8.

Steek de netstekker erin en schakel de FAM met de
hoofdschakelaar in.
->a.

De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 9.

->b.

De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 13.

9.

Schakel de FAM uit met de hoofdschakelaar en trek de
netstekker eruit.
Vervang het fasevolgorderelais.

10.

Steek de netstekker erin en schakel de FAM met de
hoofdschakelaar in.

11. ->a.

De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 12.

->b.

De storing treedt niet opnieuw
op.

-> ga naar stap 13.

12.

Neem contact op met de HYDAC-service.

13.

De storing is verholpen.
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OPMERKING
Verkeerde fasevolgorde
De motoren / pompen draaien in de juiste richting
► Controleer na het vervangen van de motoren altijd de draairichting in

het tipbedrijf.
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30. Storing CS doorstroom te laag
Oorzaak:

De toevoerpomp naar de CS loopt sinds 2 minuten in de
automatische modus. De CS meldt 4 minuten
"doorstroom te laag" resp. "apparaatfout", de melding
verschijnt op het display van de CS. De FAM loopt door.
De CS wordt voor 15 seconden uitgeschakeld.
Als de bedrijfsmodus "filteren tot" is ingesteld en de
storing 3x achter elkaar is opgetreden, verschijnt de
melding ook in de vensters "startscherm RV+D, T en
CS".
Geen verdere beperkingen.

Oplossing:

Kies een andere bedrijfsmodus, normaal bedrijf is
mogelijk.

31. Storing CS apparaatfout
Oorzaak:

De toevoerpomp naar de CS loopt sinds 2 minuten in de
automatische modus. De CS meldt 4 minuten
"doorstroom te laag" resp. "apparaatfout", de melding
verschijnt op het display van de CS. De FAM loopt door.
De CS wordt voor 15 seconden uitgeschakeld.
Als de bedrijfsmodus "filteren tot" is ingesteld en de
storing 3x achter elkaar is opgetreden, verschijnt de
melding ook in de vensters "startscherm RV+D, T en
CS".
Geen verdere beperkingen.

Oplossing:

Kies een andere bedrijfsmodus, normaal bedrijf is
mogelijk.
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32. Droogloop aftappomp
Oorzaak:

De aftappomp loopt en het schakelpunt MIN in de
vacuümkamer is bereikt / overschreden.
De timer loopt 2 minuten en schakelpunt MIN wordt in
deze tijd niet overschreden. FAM schakelt meteen uit,
de melding verschijnt op het display.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
32. Droogloop aftappomp

2.

Controleer alle afsluitorganen in de toevoerleiding op
doorstroom / doorgang. Indien nodig opent u deze.

3

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

4.

Start het aggregaat door op de F1-toets te drukken.

5.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

->b.

De storing treedt niet opnieuw -> ga naar stap 8.
op.

6.

-> ga naar stap 6.

Reinig het zuigfilter.
Controleer de slang tussen zuigfilter en vulpomp.
Controleer of de vulpomp werkt.

7.
8.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 3.

->b.

De storing treedt niet opnieuw -> ga naar stap 8.
op.
De storing is verholpen.
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33. Overloop vacuümkamer -> vacuümkamer legen en oorzaak bepalen
Oorzaak:

Het schakelpunt NOODSTOP-MAX in de vacuümkamer
is bereikt. Alle pompen behalve de aftappomp worden
uitgeschakeld.
De timer loopt 4 minuten en 10 seconden. Het
schakelpunt MAX is in de tijd niet onderschreden, FAM
schakelt meteen uit, de melding verschijnt op het display.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
33. Overloop vacuümkamer -> vacuümkamer legen en oorzaak
bepalen.

2.

Start de aftappomp via het handmenu.

3.

Controleer de aftapduur aan de hand van de onderstaande
tabel.
->a.

Aftapduur klopt.

-> ga naar stap 6.

->b.

Aftapduur klopt niet.

-> ga naar stap 5.

5.

Controleer of de aftappomp
werkt.

-> ga naar stap 7.

6.

Het vacuüm in de
vacuümkamer is te laag.

-> verhoog het vacuüm
(bijvoorbeeld van 300 mbar ->
400 mbar)

7.

Start de automatische modus.

4.
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Aftapduur van de vacuümkamer in seconden:
Spanning met 50 Hz

Spanning met bij 60 Hz

vulstand markering

vulstand markering
NOODS
TOPMAX

MIN

MAX

NOODST
OP-MAX

FAM

MIN

MAX

25

31,8

50,8

29,4

36,8

47,0

45

19,6

39,7
24,5

31,3

18,7

23,3

29,8

60

23,4

29,2

37,3

21,0

26,3

33,6

75

18,1

22,6

28,9

16,8

21,0

26,9

95

15,6

19,5

24,9

15,0

18,8

24,0

Een afwijking van +/- 10 seconden ligt binnen de tolerantie.
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34. Oliebak te vol -> oliebak legen en lekkage verhelpen
De niveauschakelaar in de bak is geactiveerd.
Na 1,8 seconden verschijnt de melding op het display, de
FAM schakelt uit.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Oorzaak:

Beschrijving

1.

Melding:
34. Oliebak te vol -> oliebak legen en lekkage verhelpen.

2.

Leeg de olieopvangbak aan de FAM.

3.

Controleer de FAM op mogelijke lekkages en verhelp deze.

4.

Druk op de ESC-toets en reset de storing met de F3-toets.

5.

Start de FAM door op de F1-toets te drukken.

6.
7.

->a.

De storing treedt opnieuw op.

->b.

De storing treedt niet opnieuw -> ga naar stap 8.
op.
Controleer de
niveauschakelaar in de
oliebak, zie pagina 88.

-> ga naar stap 7.

-> ga naar stap 4.

Controleer de toevoerleiding
naar de niveauschakelaar.
Indien nodig vervangt u deze.
8.

De storing is verholpen.
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37. Verzadiging olie >= 90%. Meting met CS 1xxx niet mogelijk!
Oorzaak:

Vanaf een watergehalte ≥ 90% is een foutloze meting van
de vervuiling niet mogelijk. De toevoerpomp van de CS
wordt uitgeschakeld
Als u een bedrijfsmodus heeft gekozen waarbij de CS de
FAM aanstuurt, springt de FAM automatisch naar een
soortgelijke bedrijfsmodus zonder besturing door de CS.
Voorbeeld: ontwateren + filtratie tot => ontwateren +
filtratie

Oplossing:

Het display knippert en geeft "bedrijfsmodus gewijzigd"
weer.
Het uitvoeren van de reset bij deze foutmelding is pas
mogelijk vanaf een relatieve vochtigheid < 90%.
Het selecteren van de bedrijfsmodi waarbij de CS de
FAM aanstuurt, is mogelijk vanaf een relatieve
vochtigheid < 90%.
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Reserveonderdelen
FAM
Hoevee Benaming
lheid
1
Ontluchtingsfilters
1
Aanzuigzeef 1“compleet,
bestaande uit:
1x zeef, 250 µm

Artikelnr.
0160 MU 003 M 1265765
635624
6016797

1x dichtingsring

3186928

1
3/2-wegventiel
1
Drukslang, lengte = 5 m
1
Zuigslang, lengte = 5 m
1
Niveauschakelaar (vacuümkamer)
*) op aanvraag

3642696
6031686
6031685
6134743

Vloeistoffilter (OLF 5)
Hoevee Benaming
lheid
1
Filterelement, filterfijnheid 2 µm
1
Filterelement, filterfijnheid 5 µm
1
Filterelement, filterfijnheid 10 µm
1
Filterelement, filterfijnheid 20 µm
*) op aanvraag

Artikelnr.
N5DM002-EPDM
N5DM005-EPDM
N5DM010-EPDM
N5DM020-EPDM

3203901
3832764
4093756
4093759

Vacuümpomp
Hoevee Benaming
lheid
1
Onderhoudsset vacuümpomp bestaand uit
luchtontolie-element en dichtingen
1
Vacuümpompolie VE 101, vat 1 liter
1
Vacuümpompolie VE 101, vat 5 liter
*) op aanvraag

Artikelnr.
6014161
6018128
6018129

Actief koolstoffilter
Hoevee Benaming
lheid
1
Patroon actief koolstoffilter
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Reserveonderdelen

Condensaatafscheider
Hoevee Benaming
lheid
1
Filterelement
1
Vacuümpompolie VE 101, vat 1 liter
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Contact / service
Voor productinformatie, technische ondersteuning of als u suggesties of
verbeteringsvoorstellen voor deze handleiding heeft, kunt u contact opnemen
met:
HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Telefoon:

+49 (0) 6897 509 1174

Fax:

+49 (0) 6897 509 9046

E-mail:

filtersystems@hydac.com

Om een storingsvrije werking en lange levensduur van uw FluidAqua Mobil te
garanderen zijn regelmatige inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
onontbeerlijk.
Ons HYDAC Servicecenter biedt u aan, deze werkzaamheden binnen
overeengekomen tijdskaders en vaste prijzen voor u uit te voeren.
HYDAC SERVICE GMBH
Friedrichsthaler Str. 15A, Werk 13
66540 Neunkirchen-Heinitz
Duitsland
Telefoon:

+49 (0) 681 509 883

Fax:

+49 (0) 681 509 324

E-mail:

service@hydac.com
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Aggregaat buiten bedrijf stellen
Leeg het aggregaat inclusief alle componenten helemaal zoals voor de
opslag.
Trek de netstekker eruit en bevestig de slangen en de netkabel aan het
aggregaat.
Bewaar het aggregaat in schone en droge (niet-condenserende) ruimtes.

Aggregaat afvoeren
Voer het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze af.
Voer het aggregaat na de demontage en uitsortering van alle onderdelen op
milieuvriendelijke wijze af.
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Specificaties
Specifieke gegevens over het aggregaat vindt u op het typeplaatje.
FAM 10

FAM10/15

volumestroom

10 l/min @ 50 Hz

15 l/min @ 50 Hz

Elektrisch opgenomen vermogen

1500 W zonder
verwarming
4400 W met verwarming

2000 W zonder
verwarming
4900 W met verwarming

Leeg gewicht

≈ 300 kg

≈ 300 kg

Bedrijfsdruk

3,5 bar
maximaal ± 0,2 bar

Toegelaten druk aan zuigaansluiting
(zonder zuigslang)
Viscositeitsbereik

15 … 800 mm²/s

Pomptype
Vacuümpomp
Vulpomp
Aftappomp
Bouwgrootte vloeistoffilter

= Draaischuifvacuümpomp
=
schottenpomp
=
Tandwielpomp
OLF 5

Type filterelement

N5DMxxx-EPDM
200 g

Vuilopnamecapaciteit conform ISO
4572
Vervuilingsindicatie

VM 2 C.0

Lengte elektrokabel

10 m

IP-klasse

IP54

Lengte slangen

5m

Materiaal slangen

zie typesleutel, pagina 121

Aansluiting invoer / afvoer

zie pagina34

Afdichtingsmateriaal

EPDM met peroxide / PTFE

Toegestaan
vloeistoftemperatuurbereik

10 … 80°C

Toegestaan bereik
omgevingstemperatuur

10 … 40°C

Toegestaan
opslagtemperatuurbereik

10 … 40°C

Bereikbaar restwatergehalte

< 1000 ppm – Aviation fosforesters

Geluidsniveau volgens VBG121

< 70 dB(A) op 1 m afstand
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Typesleutel
FAM
10
P
Product
FAM = FluidAqua Mobil
Formaat
10
= 10 l/min @ 50 Hz
12 l/min @ 60 Hz
10/15
= 15 l/min @ 50 Hz
18 l/min @ 60 Hz
Bedrijfsmedium
= Aviaton fosforesters bijv. Skydrol® of Hyjet®,
P
®*
getest met Skydrol
I
= Isolatie-olie – NBR afdichtingen
X
= HDF-R media – FKM afdichtingen
B
= Biologisch snel afbreekbaar (op esterbasis)
FKM afdichtingen
Mechanische uitvoering
= Stationair
1
= Mobiel (met wielen en slanghouder)
2
Spanning / frequentie / net
= 400 V, 50 Hz, 3 Ph
A
B
= 415 V, 50 Hz, 3 Ph
= 200 V, 50 Hz, 3 Ph
C
D
= 200 V, 60 Hz, 3 Ph
E
= 220 V, 60 Hz, 3 Ph
F
= 230 V, 60 Hz, 3 Ph
G
= 380 V, 60 Hz, 3 Ph
= 440 V, 60 Hz, 3 Ph
H
I
= 500 V, 50 Hz, 3 Ph
K
= 480 V, 60 Hz, 3 Ph
L
= 220 V, 50 Hz, 3 Ph
N
= 575 V, 60 Hz, 3 Ph
O
= 460 V, 60 Hz, 3 Ph
= andere spanning
X
Filteruitvoering vloeistoffilter

05

2

A - 40

- R - H - B - A - 00

/-V

= OLF 5

Vacuümpomptype
= Draaischuif-vacuümpomp
R
Verwarming
H
= Verwarming
Z
= zonder verwarming
Besturingsconcept
B
= Basic (Siemens OP73)
Meettechnische uitrusting
= AquaSensor
A
AC1 = AquaSensor + ContaminationSensor ISO4406:1999
AC2 = AquaSensor + ContaminationSensor SAE AS 4059(D)
AC3 = AquaSensor + ContaminationSensor NAS 1638
Wijzigingsgetal
= U krijgt altijd de actuele versie
00
Aanvullende informatie
= FKM afdichtingen
V
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EU-conformiteitsverklaring
HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Postfach 12 51
66273 Sulzbach / Saar
Germany
Industriegebiet
66280 Sulzbach / Saar
Germany
Telefon: ++49 (0) 6897 509 01
Internet: www.hydac.com

EU-conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij, dat het hieronder genoemde product op grond van zijn ontwerp en uitvoering,
en in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de essentiële veiligheids- en
gezondheidseisen van de hieronder genoemde normen.
Bij een wijziging van het product waarvoor wij geen schriftelijke toestemming voor hebben gegeven,
verliest de verklaring haar geldigheid.

Benaming
Type
Serienr.

Filter- en ontwateringsaggregaat
FAM 10 - serie
-

EU-richtlijn Machines
EU-richtlijnen Elektrisch materiaal
EU-richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit
Veiligheid van machines en apparaten

2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
EN 12100-1/2

22-12-2009
Datum

(CE-administrator)

Dr. Andreas Schunk
Naam

Directeur:

Gemachtigde voor de documentatie:

Mathias Dieter, Dipl.Kfm. Wolfgang Haering

Dhr. Günter Harge

De vennootschap is gevestigd: 66280 Sulzbach / Saar

c/o HYDAC International GmbH, Industriegebiet, 66280 Sulzbach / Saar

Registratiekantoor: Saarbrücken, HRB 17216

Telefoon:

+49 (0) 6897 509 1511

BTW-identificatienummer: DE 815001609

Fax:

+49 (0) 6897 509 1394

BTW-nummer: 040/110/50773

E-mail:

guenter.harge@hydac.com
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Trefwoordenregister
A
aansluiten ................................................. 15, 33, 40
Aansluiting ........................................ 34, 37, 43, 120
aansluitstekker........................................ 40, 41, 108
Aanzuigzeef...................................... 25, 29, 79, 116
additieven ............................................................. 23
Afdichtingsmateriaal ........................................... 120
Afmetingen ........................................................... 26
afscheiding van vaste stoffen ................... 22, 25, 29
aftapkraan .................................................... 99, 101
aftapschroef.................................................... 83, 87
Afvoer ....................................................... 15, 29, 37
afvoeren ............................................................. 119
apparaatfout ....................................................... 110
AquaSensor...............25, 29, 31, 56, 72, 73, 75, 121

B
bedienen............................................................... 89
Bediening ............................................................. 15
Bedieningselementen ........................................... 42
Bedrijfsdruk................................................... 20, 120
bevestigingsmiddelen ........................................... 18
Binnendiameter van de leiding ............................. 36

C
ContaminationSensor ....................... 29, 65, 89, 121

D
Datum ................................................................. 122
Draairichting ......................................................... 41
Draaischuif-vacuümpomp ................................... 121
Drukinstelling ........................................................ 45
drukontlasting ....................................................... 83
drukslang ........................................................ 34, 37
drukverlies ...................................................... 35, 36
Drukverschil.......................................................... 36

E
EU-conformiteitsverklaring ................................. 122
Expediteur ............................................................ 15

F
Fabrieksinstelling...................................... 56, 57, 70
Filterelement........................73, 77, 78, 83, 116, 117
Filterelement vervangen ....................................... 73
Filtratie................................................ 49, 59, 61, 62
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Fout ...........................................................93, 94, 95
Functiebeschrijving............................................... 30

G
Gebruik... 8, 9, 12, 13, 17, 18, 35, 37, 38, 79, 83, 89,
101
Gemachtigde voor de documentatie................2, 122

H
HDA...................................................................... 95
Hoofdschakelaar .............................................25, 42
Hydrauliekschema ................................................ 28
Hydraulische olie .............................................36, 45
Hyjet ..............................................................12, 121

I
Impressum.............................................................. 2
IN 20, 25, 29, 35, 37, 43, 72, 97, 106
Inhoud .................................................................... 3
inschakelen ...............30, 41, 43, 44, 55, 72, 75, 108
instellen .........................................42, 45, 67, 68, 70
IP-klasse............................................................. 120
ISO ..............................................34, 38, 51, 58, 120
ISO4406 ............................................................. 121
1999 ....................................................................... 121

L
Leeg gewicht .................................................20, 120
leegmaken............................................................ 83
Lengte van de leiding ........................................... 36
Leveringsomvang ................................................. 21
Luchtfilter.............................................25, 29, 72, 75

M
minerale olie ......................................................... 36

N
NAS .........................................................51, 58, 121
Niveauschakelaar ......25, 29, 74, 80, 88, 93, 94, 116
Niveausensor ............................................25, 29, 74
NOODSTOP..............................16, 25, 42, 112, 113

O
OFF ...................................................................... 89
Oliebak ............................................................... 114
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Oliepeilglas ........................................................... 80
Olievernevelaar .................................................... 80
omgevingstemperatuur ..................... 20, 23, 33, 120
Onderhoud ..................................................... 15, 72
ontgassing ............................................................ 30
ontwateringssnelheid............................................ 46
Oorzaak 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101,
102, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115
opgenomen vermogen........................................ 120
Oplossing .....90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 102, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115
OUT.........................................20, 25, 29, 35, 37, 43

Taal ...................................................................... 52
Tandwielpomp .................................................... 120
Terugslagventiel ..............................................25, 29
Transport .............................................................. 15
transporteren ........................................................ 17
Typeplaatje......................................................19, 20
Typesleutel ....................................................20, 121

P

uitschakelen ............................31, 47, 63, 64, 65, 88

Pomp .................................................................... 29

R
reinigen....................................33, 69, 72, 73, 74, 79
relais ................................................................... 103
Relatieve vochtigheid ........................................... 49
Reserveonderdelen ............................................ 116
restwatergehalte ........................................... 46, 120
richtlijn ................................................................ 122

S
SAE ........................................................ 51, 58, 121
schakel ....................................................... 106, 108
schottenpomp ..................................................... 120
selecteren ......................................... 54, 64, 65, 115
sensor....................................................... 57, 58, 95
Service ............................................... 51, 64, 69, 88
signaalwoord ........................................................ 11
Skydrol ............................................................... 121
Smeerolie ....................................................... 36, 45
Storingslampje................................................ 25, 42

T

U

V
vacuüm..........................................................46, 112
Vacuümkamer .................................................25, 29
Vacuümpomp ................25, 29, 38, 49, 65, 116, 120
vacuümpompolie .................33, 38, 39, 78, 100, 101
Vakpersoneel ..................................................14, 15
verpakkingsmateriaal ....................................16, 119
vervuilingsindicatie ............................................... 99
Vervuilingsindicatie........................................25, 120
vervuilingsklasse .............................................61, 62
vervuilingsklassen ...........................................61, 62
Verwarming ...........................25, 29, 49, 57, 65, 121
Vloeistoffilter................................25, 29, 73, 83, 116
volumestroom..........................................30, 35, 120
vullen .........................................................39, 78, 91
vullichamen .......................................................... 30

W
Watergehalte ........................................................ 23
Weergave ......................................54, 56, 57, 58, 70

Z
zuigslang .................................................22, 34, 120
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HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
Postbus 1251
66280 Sulzbach/Saar
66273 Sulzbach/Saar
Duitsland
Duitsland

Tel:
Fax:
Fax:

+49 (0) 6897 509 01
+49 (0) 6897 509 9046
+49 (0) 6897 509 577

Internet: www.hydac.com
E-Mail: filtersystems@hydac.com

Centrale
Techniek
Verkoop

