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Voorwoord
Deze bedieningshandleiding is opgesteld op basis van onze ervaring en
kennis. Ondanks onze grote zorgvuldigheid kan evenwel niet helemaal
worden uitgesloten dat 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. Evenmin is deze van toepassing op 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
Wendt u zich a.u.b. tot onze technische distributie, wanneer u vragen over
uw product heeft. Geef bij reacties steeds de typeaanduiding en het artikelnr.
van het product aan:
Fax:

+49 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 ten
dele 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.
Deelt u ons daarom a.u.b. meteen iedere verandering mee, die u aan het
product uitvoert resp. laat uitvoeren.

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

en

Deze vindt u op 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 product 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 product
zijn aangebracht. Houd deze altijd compleet beschikbaar en goed leesbaar.
Gebruik het product alleen als alle veiligheidsinrichtingen aanwezig zijn.
Beveilig gevarenzones die ontstaan tussen het product en andere
inrichtingen.
Respecteer de wettelijk voorgeschreven controle-intervallen voor de
installatie.
Documenteer de testresultaten in een testrapport en bewaar dit tot voor de
volgende controle.

Signaalwoorden en hun betekenis in veiligheidsinstructies
De volgende signaalwoorden vindt u in deze handleiding:

GEVAAR
GEVAAR - Dit signaalwoord betekent een gevaar met hoge risicograad dat,
wanneer dit niet wordt vermeden, de dood of zware verwondingen tot gevolg
heeft.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING - Dit signaalwoord betekent een gevaar met een
gemiddelde risicograad dat, wanneer dit niet wordt vermeden, de dood of
zware verwondingen tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG
VOORZICHTIG - Dit signaalwoord betekent een gevaar met lage risicograad
dat, wanneer dit niet wordt vermeden, geringe of matige verwondingen tot
gevolg kan hebben.

LET OP
LET OP - Dit signaalwoord betekent een gevaar met hoge risicograad dat,
wanneer dit niet wordt vermeden, materiële schade tot gevolg heeft.
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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 aan de handelingen voorafgaan, worden als
volgt weergegeven:

SIGNAALWOORD
GEVARENSYMBOOL

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

Gebruikte waarschuwingstekens
Deze tekens vindt u bij alle veiligheidsinstructies in deze
bedieningshandleiding die wijzen op bijzondere gevaren voor personen,
materiële zaken of het milieu.

Gevaar door elektrische spanning

Verbrandingsgevaar door hete media of oppervlakken

Blootliggende elektrische componenten
Gevaar door elektrische schok
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Andere gebruikte tekens

Vereist gereedschap

Tip voor de omgang met het product

Omvang van deze gebruiks- en onderhoudsinstructies
In deze gebruiks- en onderhoudsinstructies vindt u de volgende hoofdstukken:


Bediening



Inbedrijfstelling



In- en uitschakelen



Foutmeldingen en fouten zoeken

Besturingsconcept „Comfort“
Of uw aggregaat uitgerust is met een besturingsconcept „Comfort“ met een Siemens
KTP 400 TFT- bedieningspaneel, ziet u op het display of de typesleutel van het
aggregaat (zie typeplaatje):
Typesleutel: FAM-xx-x-x-x-xx-x-x-Cx-x-x
Besturingsconcept „Comfort“

Deze handleiding bevat informatie over de bediening, de inbedrijfname het in- en
uitschakelen, de foutmeldingen en het zoeken naar fouten.
Alle overige informatie over veiligheidsinstructies, toepassingsmogelijkheden,
opstelling en aansluiting, onderhoud, reserveonderdelen, opslag,
buitenbedrijfstelling, afvoer en de technische gegevens vindt u in de gebruiks- en
onderhoudsinstructies, deel 1/2 van het aggregaat.
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Bedieningselementen op het aggregaat
Op het aggregaat bevinden zich de volgende bedieningselementen:

FAM-10
Pos.

FAM-45E/75E

FAM-25/45/60/75/95

Werking

A

Hoofdschakelaar met NOODSTOP-functie

B

Storingslampje (geel)

C

Bedieningspaneel (voor details zie pagina 13)

D

Begrenzingsventiel voor het instellen van de druk in de
vacuümkamer
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Aggregaat in gebruik nemen

LET OP
Automatisch bedrijf
In de bedrijfsmodi „Ontwateren tot“ en „Filtreren tot“ wordt het aggregaat
automatisch gestart en stopgezet.
► Afhankelijk van de lokale veiligheidsvoorschriften moet er een aanwijzing op
het aggregaat worden aangebracht waarop staat dat het aggregaat
automatisch start en stopt.
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Aggregaat inschakelen

Schakel het aggregaat met de hoofdschakelaar in (stand: ON)

.

De lampjes worden getest (het lampje STORING brandt kort) en de besturing wordt
opgestart (booten).

Beeldschermweergave tijdens het starten:

LET OP
Druk tijdens het opstarten geen toetsen in
Onbedoelde acties
► Wacht tot het startscherm verschijnt

LET OP
Bediening van het bedieningspaneel met ongeschikte voorwerpen
Door puntige of scherpe voorwerpen raakt het oppervlak van het
bedieningspaneel beschadigd.
► Bedien het bedieningspaneel alleen met de vingers of met een geschikte
pen.
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Datum en tijd instellen
De datum en tijd zijn alleen relevant voor de gedetailleerde weergave van het
verloop van de meetwaarden (zie hoofdstuk "Meetwaardeverloop" ) en hebben
verder geen invloed op de werking van het aggregaat.
Als het apparaat langer dan drie weken van het net wordt losgekoppeld, kan het
nodig zijn om de datum en tijd te resetten.
Om de datum en tijd in te
stellen, selecteert u op het
startscherm de knop
"Settings" nadat u de FAM
hebt ingeschakeld.

1. Selecteer het symbool
„Date & Time“
2. Druk op de knop „Date
& Time“
3. Gebruik de
selectiewieltjes om de
gewenste datum, de
gewenste tijd en de
tijdzone in te stellen.
Onder „Localtime“
wordt de plaatselijke
tijd weergegeven.

4. Druk op de knop „Start“
om de procedure te
voltooien.

FAM 10-95, handleiding deel 2/2

nl

BA FAM-10_25-95_45E-75E 2-2 Comfort 4166128f nl 2019-07-17.docx

Pagina 14 / 100
2019-07-17

Aggregaat in gebruik nemen

Startscherm

en menu-layout

Als het aggregaat zonder fouten opgestart is, verschijnt het startscherm.

1
2

FAM bedrijfsklaar. Druk op start.

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur
OUT

3

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

4
5

6

7

8

Bediend wordt met de vier functietoetsen (5, 6, 7 en 8) en door een lichte druk van
de vingers
op het touchscreen.
In principe beschikken alle menu's over de volgende layout:
Nr. Werking

Details

1

Weergave van de actuele bedrijfstoestand (status) van
het aggregaat

Pagina 25

2

Knoppen voor het switchen tussen submenu's

3

Inhoud van het actuele menu

4

Weergave van de actuele bedrijfsmodus

5

?

Pagina 35 tot 41
Pagina 16 en 21

: START/STOP van het aggregaat
6

?
: Naar het STARTSCHERM
gaan
?
7
: Naar?
de INSTELLINGEN gaan
?
8
? : Naar?het help-menu gaan?
?
?
? ?
?
? nl
FAM 10-95, handleiding
2/2
? deel
? ?
?
? ?
?
?
?
BA FAM-10_25-95_45E-75E 2-2 Comfort 4166128f nl 2019-07-17.docx
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Aggregaat starten
1.

Controleer alle hydraulische en elektrische verbindingen van het aggregaat
overeenkomstig de bij het aggregaat inbegrepen gebruiks- en
onderhoudsinstructies, deel 1/2.

2.

Na het inschakelen
verschijnt op het display
de laatst gekozen
bedrijfsmodus.

FAM bedrijfsklaar. Druk op start.

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Wijzig indien nodig de
bedrijfsmodus zoals
beschreven op pagina
35 tot 41.

Temperatuur
OUT

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Aanbeveling: kies vanaf een viscositeit ≥ 350 mm²/s (FAM Eco
viscositeit ≥ 800 mm²/s) of bij olietemperaturen <40 °C een
bedrijfsmodus met verwarming.
Een temperatuurverhoging van de vloeistof van 10 … 20 °C veroorzaakt
een verhoging van het ontwatervermogen van maximaal 50 %. De ideale
ontwateringstemperatuur ligt bij ≈ 50 … 60 °C en ideaal is >10°C boven
de omgevingstemperatuur. Zie pagina 39.
3.

Druk om te starten op de
functietoets

FAM bedrijfsklaar. Druk op start.

.
%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur OUT

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen
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4.

De opstartfase van het
aggregaat begint: de
vacuümpomp start op,
de vulpomp pompt en de
vacuümkamer wordt
gevuld.

FAM in bedrijf. Aanloopfase.

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur OUT

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

5.

Stel de vereiste druk in de vacuümkamer in. Zie pagina 18.

6.

Na het bereiken van het
niveau MAX in de
vacuümkamer wordt de
aftappomp
ingeschakeld. Daarmee
is de opstartfase
beëindigd en bevindt het
aggregaat zich in het
automatische bedrijf.

FAM in automatisch bedrijf: verwarming aan

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur OUT

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

7.

Ontlucht de filterbehuizing van het vloeistoffilter. Zie pagina 21.
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Druk in de vacuümkamer instellen
Bekijk voor de actuele druk in de vacuümkamer het bedieningspaneel op de (FAM10, FAM-25/45/60/75/95) of de drukmanometer (FAM-45E/75E).
Stel de druk in de vacuümkamer in met het begrenzingsventiel (D).
Let erop dat de in te stellen druk in de vacuümkamer onder andere van het
bedrijfsmedium, de bedrijfsviscositeit, de olietemperatuur en het lucht- en
watergehalte afhangt.

FAM-10

FAM-45E/75E

FAM-25/45/60/75/95

Aanbevolen drukinstellingen

LET OP
Een vacuüminstelling van 500 mbar (abs.) is geschikt voor de meeste
toepassingen en bedrijfsvoorwaarden.
► Een te hoog vacuüm (te lage absolute druk) kan tot functieproblemen leiden


Met 500mbar (abs.) = -0,5 bar starten.



Verzadigingsgraad (%Sat.) observeren (AquaSensor).



Is de verzadigingsgraad hoger dan 80%, gebruik het aggregaat dan verder
met 500 mbar (abs.) = -0,5 bar.



Na onderschrijding van 80% kan het vacuüm verhoogd (absolute druk
verlaagd) worden tot bijv. 350 mbar (abs.) = -0,65 bar.
o

Er worden lagere restwater- en restgasgehaltes bereikt.

o

Het restwatergehalte is ook afhankelijk van de luchtvochtigheid van
de aangezogen lucht.

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Op schuimvorming en functieproblemen letten, vooral bij bedrijfsmedia met
een lage viscositeit en bedrijfsmedia met een hoog lucht- en watergehalte.

Een lagere druk (bijv. 350 mbar (abs.)) leidt tot een lager restwatergehalte. Een
hogere druk (bijv. 500 mbar (abs.)), leidt tot sneller ontwateren, in het bijzonder bij
vrij water.
Door het begrenzingsventiel (D) te sluiten, reduceert u de absolute druk en tevens
het luchtdebiet voor het ontwateren van het bedrijfsmedium.
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.
Enkele oliesoorten schuimen sterk wanneer deze in de vacuümkamer komen. Dit
effect treedt vooral op bij zeer hoge watergehaltes en olietemperaturen. Ook bij
oudere olie of media met een zeer lage viscositeit kan dit effect worden vastgesteld.
Een hoog gasgehalte in de olie bevordert ook de schuimvorming.
Als na enige tijd de storing 3 of 33 wordt weergegeven, ligt dat meestal aan een te
hoog vacuüm (te lage absolute druk).
In dat geval reduceert u het vacuüm van bijv. 350 mbar (abs.) naar 450 mbar (abs.).
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 dat geval reduceert u het
vacuüm tot 500 mbar (abs.).

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Drukgegevens in het vacuümbereik
[2]
[3]
Absolute Absolute
pressure pressure

%

0
10
20
30
40
50
60
70
75
80
90
100

[6] Absolute pressure

-

+

mbar
…
5000
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3000
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1000
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300
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0

bar
…
5
4
3
2
1
0,9
0,8
0,7
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0,2
0,1
0

[4]
Relative
(gauge)
pressure
mbar

[5]
Relative
(gauge)
pressure
bar

…
4000
3000
2000
1000
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
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-800
-900
-1000

…
4
3
2
1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
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-0,75
-0,8
-0,9
-1

+

[7] Relative pressure

[1]
Vacuum

-

[8] Atmospheric pressure

[9] Absolute Vacuum

Nr.

Beschrijving

[1]

Vacuüm in procent: 100% = absoluut vacuüm, 0% = luchtdruk

[2]
[3]

Absolute druk: druk ten opzichte van nuldruk in lege ruimte
(vacuüm)

[4]
[5]

Relatieve druk: druk ten opzichte van de heersende luchtdruk.

[6]

Bereik absolute druk

[7]

Bereik relatieve druk

[8]

Luchtdruk

[9]

Absoluut (ideaal) vacuüm
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Vloeistoffilter - filterbehuizing ontluchten

WAARSCHUWING
Hete vloeistof
Gevaar voor verbrandingen
► Houd er rekening mee dat bij het ontluchten hete
vloeistof kan uittreden.

LET OP
Lucht in vloeistoffilter
Het filterelement wordt niet volledig benut
► Ontlucht het vloeistoffilter na iedere stilstand / filterelementwissel

Het vloeistoffilter moet via de ontluchtingsdop (A) in het deksel worden ontlucht tot
er vloeistof uittreedt. Daarvoor wordt de ontluchtingsdop (A) in het deksel
voorzichtig geopend met een inbussleutel.
Helemaal uitdraaien is niet nodig - de ontluchtingsdop (A) heeft een
ontluchtingsgleuf.

A

A
A

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Bedrijf stopzetten
1.a)

In de bedrijfsmodi „Ontwateren tot“ en „Filtreren tot“ stopt het aggregaat
vanzelf na het bereiken van de ingestelde grenswaarden en start het weer
automatisch na afloop van de testintervaltijd of na het bereiken van de
grenswaarde voor het inschakelen.
Als dit automatische bedrijf helemaal moet worden stopgezet, druk dan op de
functietoets

1.b)

. Het aggregaat start de naloopfase.

Bij de overige
bedrijfsmodi drukt u op
de functietoets . Het
aggregaat start de
naloopfase.

FAM in automatisch bedrijf: verwarming uit

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur OUT

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

2.

Versie met
geïntegreerde
verwarming:
De verwarming wordt
uitgeschakeld. Het
aggregaat zet het
bedrijf voort zodat de
verwarming kan
afkoelen. De afkoeltijd
kan in het menu
bedrijfsmodus
worden aangepast. Zie
pagina 39. De
resterende afkoeltijd
wordt op het display
weergegeven.

FAM 10-95, handleiding deel 2/2

FAM in bedrijf: afkoeltijd verwarming
opstartfase.
%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur OUT
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3.

De naloopfase van het
aggregaat begint. Alle
pompen behalve de
aftappomp worden
uitgeschakeld.

FAM in bedrijf: Naloopfase

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur OUT

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

4.

De aftappomp loopt tot
het vulstand "Min" in
de vacuümkamer is
bereikt. Daarmee is de
naloopfase beëindigd
en het aggregaat is
weer bedrijfsklaar.

FAM bedrijfsklaar. Druk op start.

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur OUT

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen
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Aggregaat uitschakelen
Na het stopzetten van het bedrijf kan het aggregaat als volgt worden uitgeschakeld.
1.
Schakel het aggregaat met de hoofdschakelaar uit (stand: OFF)
2.

Sluit alle afsluitarmaturen in de invoer- en afvoerleidingen.

LET OP
Onmiddellijk herinschakelen met de hoofdschakelaar
Ongecontroleerd gedrag van de besturing
► Wacht minstens 30 seconden voordat u weer inschakelt, aangezien de
componenten van de besturing niet allemaal dezelfde tijd nodig hebben om
uit te schakelen.

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Mogelijke bedrijfstoestanden van het aggregaat
FAM in automatisch bedrijf: verwarming aan

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur OUT

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Afhankelijk van de uitvoering en de bedrijfsmodus kan het aggregaat zich in een van
de volgende bedrijfstoestanden (status) bevinden, die in het bovenste bereik van het
display worden weergegeven:
Status

Beschrijving

FAM configureren!

Het aggregaat is niet bedrijfsklaar en moet opnieuw
worden geconfigureerd. Neem contact op met de
klantenservice.

FAM in handmatige modus

De handmatige modus is geactiveerd. Zie pagina
42

Storing

Er is een storing. De FAM is niet bedrijfsklaar. Zie
pagina 44 en 49.

FAM in bedrijf: opstartfase

De FAM bevindt zich in de opstartfase. De
vacuümpomp start op, de vulpomp pompt en de
vacuümkamer wordt gevuld.

FAM in bedrijf: afkoeltijd
verwarming

De FAM bevindt zich in de afkoelfase van de
verwarming. Zie pagina 39.
De resterende afkoeltijd wordt in seconden
aangegeven.

FAM in bedrijf: Naloopfase

De FAM werd stopgezet en bevindt zich in de
naloopfase. Alle pompen behalve de aftappomp
worden uitgeschakeld. De aftappomp loopt tot het
vulstand "Min" in de vacuümkamer is bereikt.

FAM bedrijfsklaar. Druk op
start.

Bij de bedrijfsmodi „Ontwateren“ en/of „Filtreren“:

FAM 10-95, handleiding deel 2/2

De FAM is bedrijfsklaar en kan worden gestart. Zie
pagina 16.
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Status

Beschrijving

FAM wacht op testinterval

Bij de bedrijfsmodi „Ontwateren tot“ en/of „Filtreren
tot“:
De FAM is niet in bedrijf, maar wel bedrijfsklaar. De
testinterval is bezig. De resterende tijd wordt in
minuten aangegeven. Zie pagina 41

FAM in automatisch bedrijf

De FAM bevindt zich in het automatische bedrijf.

FAM in automatisch bedrijf
externe AS

De FAM bevindt zich in het automatische bedrijf. Er
werd een externe AquaSensor aangesloten en
geactiveerd. In de bedrijfsmodus „Ontwateren tot“
wordt het aggregaat direct via de aangegeven
grenswaarden aangestuurd.

FAM in automatisch bedrijf:
verwarming aan

Alleen versie met geïntegreerde verwarming:

FAM in automatisch bedrijf:
verwarming uit

Alleen versie met geïntegreerde verwarming:

FAM 10-95, handleiding deel 2/2

De FAM is in bedrijf. De verwarming is
ingeschakeld.

De FAM is in bedrijf. De verwarming is
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Meetwaarden en status van de componenten weergeven
Menu Startscherm
druk

- meetwaarden %-verzadiging, temperatuur en

FAM in automatisch bedrijf: verwarming
aan
%-verzadiging

1

2

Druk [absoluut]

3

Temperatuur OUT

4

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Nr.

Benaming

Beschrijving

1

%-verzadiging IN

Weergave van de actuele verzadigingsgraad in procent
bij de toevoer van het aggregaat (interne AquaSensor).

%-verzadiging
EXT

Weergave van de actuele verzadigingsgraad in procent
in het systeem (externe AquaSensor).
Bij overeenkomstige bedrijfsmodus worden met twee
pijlen de ingestelde grenswaarden (zie pagina 35)
weergegeven en de balk wordt groen (binnen de
grenzen) of rood (buiten de grenzen). Deze weergave
kan in de instellingen worden gedeactiveerd. Zie pagina
47.
Waardebereik: 0% … 100%

2

TIN

Weergave van de actuele vloeistoftemperatuur bij de
toevoer van het aggregaat (interne AquaSensor)

TEXT

Weergave van de actuele vloeistoftemperatuur in het
systeem (externe AquaSensor).
Waardebereik: 0 … 100°C of 0 … 200°F

3

Druk [absoluut]

Alleen FAM-10 en FAM-25/45/60/75/95:
Weergave van de actuele druk in de vacuümkamer. Met
twee pijlen worden de ingestelde grenswaarden (zie
pagina 40) weergegeven en de balk wordt groen (binnen
de grenzen) of rood (buiten de grenzen).
Waardebereik: 0 … 1000 mbar, 0 … 100 kPa, 0 … 15
PSI

4

Temperatuur OUT Alleen versie met geïntegreerde verwarming:

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Nr.

Benaming

Beschrijving

(Optioneel)

Weergave van de actuele vloeistoftemperatuur in de
vacuümkamer na het doorlopen van de optionele
verwarming.
Bij deze bedrijfsmodus wordt met een pijl de
doeltemperatuur (zie pagina 39) weergegeven en de
balk wordt groen (≥ doel) of rood (< doel).
Waardebereik: 0 … 100°C, 0 …200°F

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Menu Schakelschema

- status van de componenten

FAM in automatisch bedrijf

De afzonderlijke componenten kunnen de volgende status hebben:


Grijs: geen fouten en inactief



Groen: geen fouten en actief/in bedrijf



Geel knipperend: fout/storing

Symbool

Beschrijving
M1: motor van de vulpomp
M2: motor van de vacuümpomp
M3: motor van de aftappomp
M4: motor van de CS1000--pomp (optioneel)
M5: motor van de retourpomp (optioneel)
AquaSensor AS1000
 AS (IN): geïnstalleerd bij de invoer van het
aggregaat (intern)
 AS (EXT): geïnstalleerd buiten het aggregaat
(extern)
Verwarming in de vacuümkamer (optioneel)

Temperatuursensor in de vacuümkamer na het doordraaien
van de verwarming (optioneel)
Differentiaaldrukschakelaar voor de filterbewaking van het
fijne filter
Druksensor voor de meting van het ingestelde vacuüm in de
vacuümkamer (niet FAM-45E/75E)
Vulstandindicatie (Min, Max) in de vacuümkamer
Niveausensor „ALARM“ in de vacuümkamer

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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ContaminationSensor CS1000 (optioneel)

Lekkagemelder opvangbak
Y1: retourventiel
Y2: overstortklep waterring-vacuümpomp (optioneel)

Y3: toevoerventiel waterring-vacuümpomp (optioneel)

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Menu Reinheidsklasse

- conform ISO, SAE of NAS (optioneel)

FAM in automatisch bedrijf

Reinheidsklasse (CS) conform ISO4406:1999

1
3

Werk.
:Doel:

FAM in automatisch bedrijf

Reinheidsklasse (CS) conform SAE 4059

Doel:

2

3

Doel:
Doel:
Doel:

Nr. Benaming

Beschrijving

1

Werkelijk
(conform ISO)

Weergave van de actuele reinheidsklasse van de
ContaminationSensor CS1000 conform ISO4406:1999

2

Werkelijk
Weergave van de actuele reinheidsklasse van de
(conform SAE en ContaminationSensor CS1000 conform SAE 4059 of
NAS)
NAS 1638

3

Doel

Weergave van de ingestelde grenswaarden (alleen bij
betreffende bedrijfsmodus). Zie menu bedrijfsmodus
op pagina 37

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Meetwaardeverloop
Met het inschakelen van het aggregaat via de hoofdschakelaar worden de
meetwaarden geregistreerd. Die worden weer gewist na elke keer uitschakelen van
het aggregaat via de hoofdschakelaar.
FAM in automatisch bedrijf: verwarming aan

%-verzadiging

Druk [absoluut]

Temperatuur

OUT

1

2

3

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

FAM in automatisch bedrijf

Reinheidsklasse (CS) conform ISO4406:1999

4

Werk.
:Doel:

Nr.

Benaming

1

%-verzadiging IN en
TIN
%-verzadiging EXT en
TEXT



200 waarden gedurende 10 uur (3
minuten interval)



200 waarden gedurende 4 dagen (30
minuten interval)

2

Druk [absoluut]



200 waarden gedurende 4 dagen (30
minuten interval)

3

Temperatuur OUT
(optioneel)

4

Reinheidsklasse
conform ISO, NAS en
SAE

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Door het indrukken van de betreffende knop komt u bij de weergave van de
opgeslagen meetwaarden.
Hier worden bijvoorbeeld de meetwaarden voor verzadiging en temperatuur
weergegeven. In deze menu's zijn de functietoetsen START/STOP en HELP
gedeactiveerd.

3
1

%-verzadiging en temperatuur IN in °C

2

2

4

Nr. Beschrijving
1

Aanduiding van de weergegeven meetwaarden en de bijbehorende eenheid.

2

Weergave van de actuele meetwaarde. De achtergrondkleur en de kleur van
de grafiek komen met elkaar overeen.

3

Knop voor het switchen van de weergave tussen lange en korte opnametijd.
De opname wordt daarbij niet beïnvloed.

4

Knop voor het sluiten van dit menu.

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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Menu Instellingen
Alle instellingen kunnen tijdens het bedrijf van het aggregaat worden gewijzigd.
Een wijziging van de bedrijfsmodus wordt meteen effectief.
Bij de bedrijfsmodi „Ontwateren tot“ en „Filtreren tot“ start het aggregaat na afloop
van de testintervaltijd automatisch.
FAM in automatisch bedrijf

1

3

Bedrijfsmodus

2

Handbediening

Meldingen

4

Opties

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Nr. Beschrijving

Details

1

Bedrijfsmodus: wijzigen van de bedrijfsmodus en de
grenswaarden

Pagina 35 tot
41

2

Handbediening: handmatige besturing van de
afzonderlijke componenten

Pagina 42

3

Meldingen: weergave van de actieve fout-,
systeemmeldingen en van het gebruikersgericht
verhelpen van fouten

Pagina 44 en
45

4

Opties: wijzigen van de eenheden, taal en %verzadigingsweergave. Uitvoeren van een
fabrieksreset.

Pagina 46 tot
47

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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–

Menu Bedrijfsmodus
verzadiging

ontwateren, grenswaarden %-

FAM wachten op testinterval

6
1

Permanent ontwateren

2

Inschakelen
vanaf

4

3

6
2

Vacuümpomp

Uitschakelen
vanaf

5

Niet ontwateren
Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Nr. Beschrijving
1

Bedrijfsmodus: Ontwateren
Het bedrijfsmedium wordt permanent ontwaterd.

2

Bedrijfsmodus: Ontwateren tot
Het bedrijfsmedium wordt ontwaterd tot de ingestelde grenswaarde voor het
uitschakelen (5) bereikt is. Vervolgens wordt het aggregaat of alleen de
vacuümpomp uitgeschakeld.


Interne AquaSensor AS(IN): nu start de testinterval (6) de tijd tot het
aggregaat weer wordt ingeschakeld. Nadat deze tijd is verlopen,
wordt het aggregaat automatisch weer ingeschakeld en draait
gedurende een aangegeven minimum testduur (6).
Als na verloop van deze tijdspanne de grenswaarde voor het
inschakelen (4) wordt bereikt of overschreden, draait het aggregaat
door tot de grenswaarde voor het uitschakelen weer is bereikt. Het
aggregaat wordt weer uitgeschakeld en de testinterval begint
opnieuw. Als de grenswaarde nog steeds wordt onderschreden,
schakelt het aggregaat zichzelf weer uit en begint de testinterval
opnieuw.



Externe AquaSensor AS(EXT): het aggregaat start zodra de
grenswaarde voor het inschakelen is bereikt (4) en stopt zodra de
grenswaarde voor het uitschakelen (5) is bereikt.

Als ook Filteren tot geactiveerd is, moeten de in beide menu's aangegeven
grenswaarden bereikt zijn voordat er uitgeschakeld wordt.
Zie voor de selectie van de montageplaats van AquaSensor pagina 47.
3

Het bedrijfsmedium wordt niet ontwaterd. De vacuümpomp is niet in bedrijf.

FAM 10-95, handleiding deel 2/2
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4

Grenswaarde %-verzadiging voor het inschakelen
Met deze waarde wordt alleen bij de bedrijfsmodus Ontwateren tot (2)
rekening gehouden.
Waardebereik: 0% … 99%
Fabrieksinstelling: 45%

5

Grenswaarde %-verzadiging voor het uitschakelen
Met deze waarde wordt alleen bij de bedrijfsmodus Ontwateren tot (2)
rekening gehouden.
Waardebereik: 0% … 99%
Fabrieksinstelling: 30%

6

Naar het menu Besturing bedrijfsmodus voor het instellen van de
herinschakeling gaan. Zie pagina 41.
Alleen bij de bedrijfsmodus Ontwateren tot (2) of Filtreren tot (zie pagina 37)
actief.
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Menu Bedrijfsmodus
reinheidsklasse

-

filtreren, grenswaarden

FAM wachten op testinterval

4
1

Permanent filteren

2 FAM uitschakelen, vanaf ISO-waarde van
3
4
Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Nr. Beschrijving
1

Bedrijfsmodus: „Permanent filteren“
Het bedrijfsmedium wordt permanent gefiltreerd.

2

Bedrijfsmodus: „FAM uitschakelen, vanaf ISO-waarde van“ (optioneel)
Het bedrijfsmedium wordt gefiltreerd tot de ingestelde grenswaarde (3)
bereikt is. Vervolgens wordt het aggregaat uitgeschakeld.
Nu start de testinterval (4), een tijdspanne tot het aggregaat weer wordt
ingeschakeld. Nadat deze tijd is verlopen, wordt het aggregaat automatisch
weer ingeschakeld en draait gedurende een aangegeven minimum testduur
(4). Wordt na verloop van deze tijdspanne de grenswaarde (3)
overschreden, draait het aggregaat door tot de grenswaarde voor het
uitschakelen weer is bereikt. Het aggregaat wordt weer uitgeschakeld en de
testinterval begint opnieuw.
Als ook „Ontwateren tot“ geactiveerd is, moeten de in beide menu's
aangegeven grenswaarden bereikt zijn voordat er wordt uitgeschakeld.
De bedrijfsmodus „Filtreren tot“ is alleen mogelijk tot een verzadigingsgraad
van 90%. Bij > 90% of vrij water wordt de CS uitgeschakeld en gaat u naar
de bedrijfsmodus „Filtreren“. De CS start pas weer nadat de
verzadigingsgraad weer ≤90% is en de fout bevestigd is (zie pagina 49.)

3

Grenswaarden reinheidsklasse (optioneel)
Met deze waarden worden alleen bij de bedrijfsmodus „Filtreren tot“ (2)
rekening gehouden.
Waardebereik ISO 9/8/7…25/24/23
Fabrieksinstellingen ISO: 17/15/12
Waardebereik SAE en NAS: 0,1…14,0
Fabrieksinstellingen SAE en NAS 7,0
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4

Naar het menu Besturing bedrijfsmodus gaan om de testinterval en de
minimum testduur te wijzigen. Zie pagina 41.
Alleen bij bedrijfsmodus „Filtreren tot“ (2) of „Ontwateren tot“ (zie pagina 35)
zichtbaar.
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Menu Bedrijfsmodus
(optioneel)

-

verwarmen, doeltemperatuur

FAM wachten op testinterval

1

2

Verwarming uitschakelen, vanaf

3

Bijschakelvertraging (hysterese)

4

Afkoeltijd verwarming

5

Niet verwarmen
Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Nr. Beschrijving
1

Bedrijfsmodus: Verwarmen
Het bedrijfsmedium wordt tot de aangegeven doeltemperatuur (3)
opgewarmd. Vervolgens wordt de verwarming uitgeschakeld. Als de
temperatuur weer onder de doeltemperatuur ligt, zonder hysterese (4), wordt
de verwarming weer ingeschakeld. De temperatuur wordt gemeten in de
vacuümkamer (TOUT).
Aanbeveling: kies vanaf een viscositeit ≥ 350 mm²/s (FAM Eco viscositeit ≥
800 mm²/s) of bij olietemperaturen <40 °C een bedrijfsmodus met
verwarming.
Een temperatuurverhoging van de vloeistof van 10 … 20°C veroorzaakt een
verhoging van het ontwatervermogen van maximaal 50 %. De ideale
ontwateringstemperatuur ligt bij ≈ 50 … 60 °C en ideaal is >10°C boven de
omgevingstemperatuur.

2

Het bedrijfsmedium wordt niet verwarmd. De verwarming is niet in bedrijf.

3

Doeltemperatuur
De te bereiken temperatuur van het bedrijfsmedium bij de bedrijfsmodus
Verwarmen (1).
Waardebereik: 0 … 80°C / 32 … 176°F
Fabrieksinstelling: 50°C / 122°F
Opmerking: de in de verwarming geïntegreerde veiligheidsthermostaat is
ingesteld op 95°C resp. 203°F.
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4

Bijschakelvertraging (hysterese)
De temperatuur waarmee het herinschakelen van de verwarming bij de
bedrijfsmodus Verwarmen (1) wordt vertraagd.
Waardebereik: 3 … 15°C / 5 … 30°F
Fabrieksinstelling: 5°C / 10°F

5

Afkoeltijd verwarming
Als het aggregaat wordt stopgezet wordt eerst de verwarming uitgeschakeld.
Het aggregaat zet het bedrijf na de hier aangegeven afkoeltijd voort
(afkoelfase).
Tijdens de afkoelfase is de invoer gedeactiveerd en wordt de resterende
afkoeltijd in seconden weergegeven.
Waardebereik: 1 … 10 minuten
Fabrieksinstelling: 1 minuut

Menu Bedrijfsmodus

-

grenswaarden druk

FAM wachten op testinterval

Druk [absoluut]

Druk [absoluut] - bovengrens

1

Druk [absoluut] - ondergrens

2

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Nr. Beschrijving
1

De in het menu Startscherm
vacuümkamer.

aangegeven bovengrens van de druk in de

Waardebereik: 0…999 mbar / 0…99 kPa / 0,0…15,0 PSI
Fabrieksinstelling: 600 mbar / 60 kPa / 8,7 PSI
2

De in het menu Startscherm
vacuümkamer.

aangegeven ondergrens van de druk in de

Waardebereik: 0…999 mbar / 0…99 kPa / 0,0…15,0 PSI
Fabrieksinstelling: 250 mbar / 25 kPa / 3,6 PSI

De grenswaarden dienen alleen ter informatie en niet voor de besturing van het
aggregaat. De balk wordt groen (binnen grenzen) of rood (buiten grenzen).
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Menu Bedrijfsmodus

–

tijdsregeling, externe AquaSensor

Als de Bedrijfsmodus „Ontwateren tot“ (zie pagina 35) of „Filtreren tot“ (zie pagina
37) wordt geselecteerd, is dit menu beschikbaar.
FAM wachten op testinterval

Tijdsregeling %-verzadiging en reinheidsklasse
Testinterval

3

Minimale testduur

1

%-verzadiging tijdsgebonden ASEXT

2

%-verzadiging aangestuurd via ASEXT

4

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

Nr. Beschrijving
1

%-verzadiging met tijdschakelklok
Alleen bij selectie AS extern, zie pagina 47.
In de bedrijfsmodus „Ontwateren tot“ wordt het aggregaat opnieuw
ingeschakeld na afloop van het ingestelde testinterval (3). Vervolgens blijft
het aggregaat gedurende de minimum testduur (4) in bedrijf. Zie pagina 35.

2

%-verzadiging zonder tijdschakelklok
Alleen bij selectie AS extern, zie pagina 47.
Het aggregaat start bij de bedrijfsmodus „Ontwateren tot“ zodra de
grenswaarde voor het inschakelen bereikt is en stopt zodra de grenswaarde
voor het uitschakelen bereikt is. Zie pagina 82.

3

Testinterval
De tijdspanne waarna het aggregaat bij de bedrijfsmodi „Ontwateren tot“ en
„Filtreren tot“ weer wordt ingeschakeld om de vervuiling van het
bedrijfsmedium te controleren.
Waardebereik: 2 … 360 minuten
Fabrieksinstelling: 60 minuten

FAM 10-95, handleiding deel 2/2

nl

BA FAM-10_25-95_45E-75E 2-2 Comfort 4166128f nl 2019-07-17.docx

Pagina 41 / 100
2019-07-17

Menu Instellingen

4

Minimale testduur
De tijdspanne waarbinnen het aggregaat minstens in bedrijf blijft.


Als na verloop van deze tijdspanne de grenswaarde voor het
inschakelen wordt bereikt of overschreden, draait het aggregaat door
tot de grenswaarde voor het uitschakelen weer is bereikt. Het
aggregaat wordt weer uitgeschakeld en het testinterval begint
opnieuw.
Als de grenswaarde nog steeds onderschreden wordt, wordt het
aggregaat weer uitgeschakeld en wordt de testinterval opnieuw
actief.

Waardebereik: 3…30 minuten
Fabrieksinstelling: 10 minuten

Menu Handmatige modus
In dit menu is het mogelijk de afzonderlijke componenten van het aggregaat
handmatig aan te sturen.

LET OP
Beschadiging van de pompen
Het bedrijven van de pompen zonder bedrijfsmedium leidt tot voortijdige slijtage
en niet-toelaatbare oververhitting.
► Voorkom dat de pompen drooglopen.

De afzonderlijke componenten kunnen de volgende, in kleur weergegeven status
innemen:


Grijs: geen fouten en inactief



Groen: geen fouten en actief/in bedrijf



Geel knipperend: fout/storing
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FAM bedrijfsklaar. Druk op start.

1

Handbediening

activeren

2

Nr.

Werking

1

Activeer en deactiveer de handmatige modus. Daarmee wordt de
automatische modus van het aggregaat beëindigd resp. weer gestart.
De handmatige modus wordt gedeactiveerd zodra het menu wordt verlaten.

2

De volgende componenten kunnen door aanraken van de symbolen worden
gestart/gestopt:
M1: motor van de vulpomp
M2: motor van de vacuümpomp
M3: motor van de aftappomp
M4: motor van de CS1000--pomp (optioneel)
M5: motor van de retourpomp (optioneel)
Verwarming (optioneel). Kan alleen worden
ingeschakeld als de vulpomp in bedrijf is.
Y1: retourventiel
Y2: overstortklep vacuümpomp (optioneel)
Y3: toevoerventiel vacuümpomp (optioneel)
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Menu Meldingen

- fout

en systeemmeldingen

In dit menu worden alle actieve fout- resp. systeemmeldingen weergegeven.

Storing
1

7

2

6

via
AS

Foutmelding

15 Druksensor (P) meldt geen meetwaarde voor de druk in de vacuümkamer.

3

EXT

05 Niveausensor in de vacuümkolom heeft een storing.
Vulstand overloop wordt gemeld, maar vulstand Max niet.
32 Vacuümkamer is al 2 minuten leeg.

4

5

via
AS
Pos.
1
2

3

EXT

Werking
Menu van de actieve foutmeldingen

van het aggregaat.

Menu van de actieve systeemmeldingen
deze documentatie niet verder ingegaan.

van de PLC. Hierop wordt in

Lijst van alle actieve foutmeldingen. De fouten worden in de volgorde van
optreden weergegeven: de laatst opgetreden melding staat bovenaan.
In dit voorbeeld zijn het de meldingen nr. 15, 05 en 32.
Lange foutmeldingen worden niet volledig weergegeven. Dit wordt door drie
punten (…) aan het einde van de regel aangegeven. Door de melding te
selecteren wordt de volledige meldingstekst weergegeven. Hier bijvoorbeeld
bij melding nr. 05 en 32.

4

Knop voor het bevestigen van de geselecteerde melding. In dit voorbeeld is
melding nr. 05 voor het bevestigen geactiveerd.
Om het aggregaat weer te kunnen starten moeten de fouten worden
verholpen en bevestigd.

5

Knop voor het weergeven van het gebruikersgericht verhelpen van fouten van
de actueel geselecteerde melding. In dit voorbeeld is het melding nr. 05. Zie
pagina 45.

6

Dit symbool/deze knop wordt in alle menu's weergegeven als er een fout is
opgetreden. In het onderste gedeelte wordt het aantal actieve fouten
weergegeven.
Met deze knop kan de lijst (3) van alle actieve foutmeldingen worden
opgeroepen of van het scherm worden verwijderd.

7

Gebruikersgericht verhelpen van storingen
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Menu Meldingen

-

gebruikersgericht verhelpen van storingen

Storing

1
Foutnummer:

2

Verhelpen van de storing
openen

Bij het verhelpen van fouten kan het uitschakelen van het aggregaat
noodzakelijk zijn. Lees Verhelpen van fouten vóór het
uitschakelen volledig door en/of lees de
bedieningshandleiding.

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen

3
Storing
Verhelpen van de storing 22
Motorbeschermingsschakelaar Q6 is geactiveerd
Oorzaak
Motorbeschermingsschakelaar is op basis van overbelasting van de
motor/pompgroep geactiveerd. Na 1,8 seconden wordt de FAM uitgeschakeld.

Doorgaan

Nr.

Werking

1

Nummer van de actieve foutmelding.

2

Starten van het verhelpen van fouten voor het ingevoerde foutnummer.

3

Afbreken en Sluiten van het verhelpen van fouten.
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Menu Opties

-

eenheden druk en temperatuur

FAM bedrijfsklaar. Druk op start.

1
2

Temperatuur
Druk

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen
Nr.

Werking

1

Switchen van de eenheid voor temperatuur tussen °C en °F
Fabrieksinstelling: °C

2

Switchen van de eenheid voor druk tussen mbar, kPa en PSI
Fabrieksinstelling: mbar

Menu Opties

-

taal

FAM bedrijfsklaar. Druk op start.

Taal

Bedrijfsmodus: ontwateren + filteren + verwarmen
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Menu Opties
verzadiging, fabrieksreset

van het scherm verwijderen van %-

Nr.

Werking

1

Activeren of deactiveren van de meetwaarden voor de %-verzadiging van de
AquaSensor in het menu Startscherm

.

Bij gedeactiveerde weergave is de bedrijfsmodus „Ontwateren tot“ niet
beschikbaar. Met de gedeactiveerde weergave gaat u naar de bedrijfsmodus
„Ontwateren“.
Fabrieksinstelling: „Weergeven“ is geselecteerd
Dit kan bij een defecte AquaSensor worden gebruikt tot de sensor vervangen
wordt.
2

3

Montageplaats van de AquaSensor AS:


Intern (IN): montage bij ingang (IN) van aggregaat (interne
AquaSensor)



Extern (EXT): montage in systeem/installatie bij klant (externe
AquaSensor)

Uitvoeren van een fabrieksreset
Alle instellingen worden op de fabrieksinstelling gereset.
Bovendien worden de volgende instellingen uitgevoerd:
Bedrijfsmodus: Ontwateren + filtreren resp. Ontwateren + filtreren +
verwarmen (bij versie met verwarming)
Besturing bedrijfsmodus : permanent ontwateren
Menutaal: Engels
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Menu Help ?- informatie en bedrijfsuren

?

FAM bedrijfsklaar. Druk op start.

1

?
?

Versie

2

?
?

129.42.14.142
Bedrijfsuren
Uren
Minuten
Bedrijfsmodus:
ontwateren + filteren + verwarmen
?

3

?

Nr. Inhoud
1

Weergave van de contactgegevens van HYDAC

2

Weergave van de programmaversie van de PLC en het display

3

Weergave van de bedrijfstijd van het aggregaat in uren en minuten.

?
?

De tijd wordt alleen geregistreerd als de motor van de vul-, aftap- of
vacuümpomp in bedrijf is.

?
?
?
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Foutmeldingen

en verhelpen van fouten

Als er een fout optreedt, gebeurt het volgende:


het aggregaat gaat over in de status „Storing“



het aggregaat wordt stopgezet



het storingslampje knippert



op het display wordt in alle menu's het volgende symbool 1 weergegeven.
Daarmee kan die foutlijst 2 worden opgeroepen en van het scherm worden
verwijderd.

Storing

1

Actieve en niet-bevestigde meldingen

2

32 Vacuümkamer is al 2 minuten leeg. De aftappomp loopt droog.
Oplossing: controleer de volumestroom op de ....-.
05 Niveausensor in de vacuümkolom heeft een storing.
Vulstand overloop wordt gemeld, maar vulstand Max niet.
15 Druksensor (P) meldt geen meetwaarde voor de druk in de
vacuümkamer.

4

3

Nr.

Werking

1

Dit symbool/deze knop wordt in alle menu's weergegeven als er een fout is
opgetreden. In het onderste gedeelte wordt het aantal actieve fouten
weergegeven.
Met deze knop kan de lijst (2) van alle actieve foutmeldingen worden
opgeroepen of van het scherm worden verwijderd.

2

Lijst van alle actieve fout- en systeemmeldingen. De fouten worden in de
volgorde van optreden weergegeven: de laatst opgetreden melding staat
bovenaan.
In dit voorbeeld zijn het de meldingen nr. 32, 05 en 15.
Lange foutmeldingen worden niet volledig weergegeven. Dit wordt door drie
punten (…) aan het einde van de regel aangegeven. Door de melding te
selecteren wordt de volledige meldingstekst weergegeven.
Alle op het display weergegeven foutmeldingen zijn voorzien van een
nummer. Aan de hand van dit nummer is de foutmelding in deze
bedieningshandleiding, binnen het gebruikersgericht fouten verhelpen heel
makkelijk terug te vinden.
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3

Knop voor het bevestigen van de geselecteerde melding. In dit voorbeeld is
melding nr. 05 voor het bevestigen geactiveerd.
Om het aggregaat weer te kunnen starten moeten de fouten worden
verholpen en bevestigd.

4

Knop voor het weergeven van het gebruikersgericht verhelpen van fouten van
de actueel geselecteerde melding. In dit voorbeeld is het melding nr. 05. Zie
pagina 45.

LET OP
Schakel het aggregaat 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.

Om het aggregaat weer te kunnen starten gaat u als volgt te werk:
1. Fout verhelpen. Aanwijzingen voor het verhelpen van storingen vindt u in het
gebruiksgericht verhelpen van storingen (4 of menu Foutmeldingen
pagina 44) of de volgende pagina's.

op

2. Fout op het display bevestigen (3).
3. Aggregaat opnieuw starten. Zie pagina 16.
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Foutmeldingen
1. CS en CS-pomp (M4) zijn uitgeschakeld. De laatste 10 metingen
leverden geen meetwaarden.
Trigger van de
melding:

De CS heeft na 10 inschakelpogingen van 4 minuten met een
onderbrekingstijd van 15 seconden nog steeds geen
meetwaarde geleverd.
Indien een of meerdere van de foutmeldingen 14, 16, 17, 30
resp. 31 actief zijn, moeten deze eerst verholpen worden!
Bijvoorbeeld:
Foutmelding 17 „Olie te verontreinigd“ geactiveerd. De olie is
te verontreinigd, zo dat CS geen meetwaarde ontvangt en de
foutmelding blijft bestaan. Het aggregaat draait desondanks
door. De CS wordt 15 seconden lang uitgeschakeld en
daarna wordt een nieuwe meting uitgevoerd. Dit wordt tien
keer herhaald. Als na tien pogingen er nog steeds geen
meetwaarde is, wordt aanvullend de foutmelding 1 „CS en
CS-pomp (M4) zijn uitgeschakeld“ weergegeven. De olie
moet eerst worden gereinigd, zodat foutmelding 17 in
combinatie met foutmelding 1 niet meer voorkomt. Het
aggregaat gaat desondanks door met werken.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
1. CS en CS-pomp (M4) zijn uitgeschakeld. De laatste 10 metingen
leverden geen meetwaarden.

2.

Bevestig de storing.

3.

De meting start opnieuw. Er wordt per 4 minuten 10 keer geprobeerd in
te schakelen met een onderbrekingstijd van 15 seconden. De
automatische modus wordt niet onderbroken.
Indien geen van de foutmeldingen 14, 16, 17, 30 of 31 actief is, maar
de uitschakeling met foutmelding 1 verschijnt opnieuw, neem dan
contact op met de HYDAC-service.
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2. Volumestroom bij de ingang (IN) sinds 5 minuten te laag.
Trigger van de
melding:

Deze melding verschijnt als in de aanloopfase
het schakelpunt MAX in de vacuümkamer na 5
minuten niet is bereikt.
Als deze fout na een reparatie optreedt, is het aan te bevelen
de vulpomp met 0,25 liter olie voor te vullen. Daarvoor moet
de stekker op de AS worden verwijderd en vervolgens de AS
eruit worden geschroefd. In deze opening wordt de olie
gevuld. Daarna worden de AS en stekker weer gemonteerd
zodat het aggregaat opnieuw kan worden gestart.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
2. Volumestroom bij de ingang (IN) sinds 5 minuten te laag.

2.

Controleer alle afsluitorganen in de zuigleiding
op doorstroom en verzeker dat het
gebruikte medium de viscositeitsgrens niet
overschrijdt.

3.

Bevestig de storing.

4.

Start het aggregaat 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 11.

Reinig het zuigfilter.
Controleer de dichtheid van de slang tussen zuigfilter en vulpomp.
Controleer of de vulpomp werkt. (toerental, nominale stroom)

7.

Bevestig de storing.

8.

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

9.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 10.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 11.

10.

Neem contact op met de HYDAC-service.

11.

De storing is verholpen.
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3. Aansluiting uitgang (OUT) sinds 5 minuten geblokkeerd
Trigger van de
melding:

Als in de vacuümkamer het schakelpunt MAX bereikt is, moet
het niveau binnen 5 minuten het schakelpunt MIN bereiken.
Deze tijd van 5 minuten werd overschreden.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
3. Aansluiting uitgang (OUT) sinds 5 minuten geblokkeerd

2.

Controleer alle afsluitorganen in de retourleiding op doorstroom.

3.

Bevestig de storing.

4.

Start het aggregaat 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 15.

Controleer: De aftappomp op werking
(toerental, nominale stroom), de terugslagklep op
volledig sluiten, het
drukbegrenzingsventiel van de aftappomp op
vervuiling, het filter op doorstroming,de
niveausensor van de vacuümkamer.
Verhoog de druk (abs.), bijvoorbeeld van 300 mbar naar 400 mbar in de
kamer. Indien niet mogelijk, luchtfilterelement vervangen.

7.

Bevestig de storing.

8.

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

9.
10.

11.
12.

13.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 10.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 15.

Controleer of de niveauschakelaar van de vacuümkamer werkt. Details
daarover leest u in de gebruiks- en onderhoudsinstructies deel 1/2.
->a. Niveauschakelaar is OK.

-> ga naar stap 14.

->b. Niveauschakelaar is niet OK.

-> ga naar stap 12.

Vervang de niveauschakelaar. Details daarover vindt u in de gebruiksen onderhoudsinstructies, deel 1/2 onder het hoofdstuk
Reserveonderdelen- en toebehorenlijst. Het daar vermelde
artikelnummer voor de niveausensor bevat een ombouwhandleiding.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 14.

->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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4. Storing in niveauschakelaar van de vacuümpomp.
Vulstand Minimum en Overloop worden tegelijkertijd gemeld.
7. Storing in niveauschakelaar van de vacuümpomp.
Vulstand Minimum en Maximum worden gelijktijdig gemeld.
8. Storing in niveauschakelaar van de vacuümpomp.
Vulstand Overloop wordt gemeld, maar vulstand Max niet.
Er werden op de niveauschakelaar van de vacuümpomp 2
schakelpunten tegelijkertijd bereikt die tegenstrijdig zijn of niet
logisch op elkaar volgen.
De PLC activeert een melding op het display.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
4. Storing in niveauschakelaar van de vacuümpomp.
Vulstand Minimum en Overloop worden tegelijkertijd gemeld.
7. Storing in niveauschakelaar van de vacuümpomp.
Vulstand Minimum en Maximum worden gelijktijdig gemeld.
8. Storing in niveauschakelaar van de vacuümpomp.
Vulstand Overloop wordt gemeld, maar vulstand Max niet.

2.

Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar.

3.

Controleer of de niveauschakelaar van de vacuümkamer werkt. Details
vindt u in de gebruiks- en onderhoudsinstructies, deel 1/2.

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. Storing aan niveausensor in de vacuümkamer.
Vulstand Overloop wordt gemeld, maar vulstand Max niet.
6. Storing aan niveausensor in de vacuümkamer.
Vulstand Minimum en Maximum worden gelijktijdig gemeld.
Er werden op de niveauschakelaar van de vacuümkamer 2
schakelpunten tegelijkertijd bereikt die tegenstrijdig zijn of niet
logisch op elkaar volgen.
De PLC activeert een melding op het display.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
5. Storing aan niveausensor in de vacuümkamer.
Vulstand Overloop wordt gemeld, maar vulstand Max niet.
6. Storing aan niveausensor in de vacuümkamer.
Vulstand Minimum en Maximum worden gelijktijdig gemeld.

2.

Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar.

3.

Controleer of de niveauschakelaar van de vacuümkamer werkt.Details
daarover vindt u in de gebruiks- en onderhoudsinstructies, deel 1/2.

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 niveausensor. Details -> ga naar stap 10.
daarover vindt u in de gebruiks- en
onderhoudsinstructies, deel 1/2
onder het hoofdstuk
Reserveonderdelen- en
toebehorenlijst. Het daar vermelde
artikelnummer voor de
niveausensor bevat een
ombouwhandleiding.

8.

Vervang de defecte onderdelen.

9.

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

10.

De storing is verholpen.

FAM 10-95, handleiding deel 2/2

nl

BA FAM-10_25-95_45E-75E 2-2 Comfort 4166128f nl 2019-07-17.docx

-> ga naar stap 10.

Pagina 55 / 100
2019-07-17

Foutmeldingen

9. Automatische watertoevoer van de vacuümpomp bevat storingen.
Het schakelpunt MIN in de waterring-vacuümpomp is
overschreden, het schakelpunt MAX is ondanks geopend
ventiel Y3 niet binnen 15 minuten bereikt.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
9. Automatische watertoevoer van de vacuümpomp bevat storingen.

2.

Controleer:
de drukklep op juiste instelling.
Is er een ingangsdruk van 5 bar aanwezig?
Is de waterleiding aangesloten en ook geopend?
->a. Is de controle ok.

-> ga naar stap 6.

->b. Is de controle niet ok.

-> ga naar stap 3.

3.

Open de afsluitorganen in de toevoerleiding. Stel de achterdruk in.
Details vindt u in de gebruiks- en onderhoudsinstructies, deel 1/2.

4.

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

5.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

->b. De storing treedt niet opnieuw op

-> ga naar stap 14.

6.

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

7.

Controleer kabels en stekkers naar het betreffende ventiel tot aan de
PLC.

8.

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

-> ga naar stap 9.

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

-> ga naar stap 13.

9.

Controleer of het ventiel werkt. Indien nodig vervangt u het ventiel.

10.

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

11.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 12.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 14.

12.

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

13.

Vervang de kabel en/of stekker.

14.

De storing is verholpen.
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10. Automatische watertoevoer van de vacuümpomp bevat storingen.
Het schakelpunt MIN in de waterring-vacuümpomp is bereikt,
maar niet binnen 3 minuten na het openen van ventiel Y3
overschreden.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
10. Automatische watertoevoer van de vacuümpomp bevat storingen.

2.

Controleer de drukklep op juiste instelling.
Is de ingangsdruk van 5 bar aanwezig?
Controleer de waterleiding. Is de waterleiding aangesloten en zijn alle
afsluitorganen open?
->a. Is de controle ok.

-> ga naar stap 6.

->b. Is de controle niet ok.

-> ga naar stap 3.

3.

Open de afsluitorganen in de toevoerleiding. Stel de achterdruk in.
Details vindt u in de gebruiks- en onderhoudsinstructies, deel 1/2.

4.

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

5.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 14.

6.

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

7.

Controleer kabels en stekkers naar het betreffende ventiel tot aan de
PLC.

8.

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

-> ga naar stap 9.

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

-> ga naar stap 13.

9.

Controleer of het ventiel werkt. Indien nodig vervangt u het ventiel.

10.

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

11.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 12.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 14.

12.

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

13.

Vervang de kabel en/of stekker.

14.

De storing is verholpen.
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11. Temperatuursensor T(OUT) van verwarming meldt geen meetwaarde
12. AquaSensor (AS) meldt geen meetwaarde voor temperatuur
13. AquaSensor (AS) meldt geen meetwaarde voor %-verzadiging
15. Druksensor(P)meldt geen meetwaarde voor de druk in de
vacuümkamer
Trigger van de
melding:

Een van de hiervoor vermelde sensoren levert geen
meetwaarde aan de PLC.
Maar het aggregaat draait verder met de volgende
uitzonderingen:
Sensor heeft een regelend karakter, bijvoorbeeld als met
betrekking tot AS de bedrijfsmodus "Ontwateren tot" is
ingesteld. Als de AS voor de verzadiging geen meetwaarde
levert wordt de CS gedeactiveerd. Als de druksensor geen
druk meldt, gaat het aggregaat over in de naloopfase en
wordt het uitgeschakeld. Het aggregaat kan alleen nog in
één bedrijfsmodus zonder ontwateren worden gebruikt.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
11. Temperatuursensor T(OUT) van verwarming meldt geen
meetwaarde
12. AquaSensor (AS) meldt geen meetwaarde voor temperatuur
13. AquaSensor (AS) meldt geen meetwaarde voor %-verzadiging
14. ContaminationSensor meldt geen meetwaarde voor
reinheidsklasse
15. Druksensor(P)meldt geen meetwaarde voor de druk in de
vacuümkamer

2.

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

3

Controleer de kabels en stekkers van de desbetreffende sensor tot de
PLC.

4.

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

-> ga naar stap 5.

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

-> ga naar stap 9.

5.

Controleer/vervang de sensor. Als de meetcel verontreinigd is, moet
deze met perslucht worden gereinigd.

6.

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

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 8.

->b. De storing treedt niet opnieuw 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 het aggregaat met de hoofdschakelaar in en start het door de
F1-toets in te drukken.

11.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 5.

->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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14. ContaminationSensor meldt geen meetwaarde voor reinheidsklasse.
16. Geen gedefinieerde waarde van de CS (fout wordt niet door de CS
uitgegeven!)
17. Geen meetwaarde van CS. Geen bepaling van de volumestroom
mogelijk.
Trigger van de
melding:

De CS meldt sinds 4 minuten "geen meetwaarden van CS".
Melding wordt op het KTP400-display weergegeven. Het
aggregaat draait door. De CS wordt 15 seconden lang
uitgeschakeld, daarna wordt een nieuwe meting gestart.
Als na de herstart van CS weer meetwaarden worden
geregistreerd, moet desondanks de foutmelding worden
bevestigd. Als na de herstart van de CS nog steeds geen
meetwaarden worden geregistreerd, wordt de procedure 10x
herhaald. Na de 10x wordt foutmelding 1 toegevoegd.

Oplossing:

Olie te vuil.

In het continubedrijf verder reinigen.

Meetcel verontreinigd.

Met perslucht doorblazen.

Doorstroom door CS
controleren.

Eventuele lucht in de aanzuigleiding
van de CS pomp.

Meetcel defect.

CS 1000 vervangen.

FAM-bedrijf is normaal mogelijk.
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18. / 19. / 20. / 21. / 22. Motorbeschermingsschakelaar Q...(...pomp M...) is
geactiveerd
Motorbeschermingsschakelaar is op grond van overbelasting
van de motor-pompgroep geactiveerd. Na 1,8 seconden
schakelt het aggregaat uit.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
18. Motorbeschermingsschakelaar Q2 (vulpomp M1) is geactiveerd
19. Motorbeschermingsschakelaar Q3 (vacuümpomp M2) is
geactiveerd
20. Motorbeschermingsschakelaar Q4 (aftappomp M3) is geactiveerd
21. Motorbeschermingsschakelaar Q5 (CS-pomp M4) is geactiveerd
22. Motorbeschermingsschakelaar Q6 (retourpomp M5) 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 het aggregaat met de hoofdschakelaar in en start het 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).
Ga na of het gebruikte medium de viscositeitsgrens niet overschrijdt.
Alleen bij waterringvacuümpomp -> Reinig de tank van de
waterringvacuümpomp.

7.

8.

Sluit de schakelkastdeur. Schakel het aggregaat 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 het aggregaat met de hoofdschakelaar in en start het door de
F1-toets in te drukken.
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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23. Filterelement in het vloeistoffilter is vuil-> filterelement vervangen
Het signaal van de verschildrukindicatie is sinds 5 minuten
aanwezig. Het aggregaat gaat over in de naloopfase en wordt
uitgeschakeld.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
23. Filterelement in het vloeistoffilter is vuil-> filterelement vervangen

2.

Sluit alle afsluitorganen in de toevoer- en retourleiding.

3.

Leeg de filterbehuizing via de aftapkraan.

4.

Vervang de filterelementen. Details vindt u in de gebruiks- en
onderhoudsinstructies, deel 1/2.

5.

Open alle afsluitorganen in de toevoer- en retourleiding.

6.

Bevestig de storing.

7.

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

8.
9.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 9.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 13.

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

10.

->a. De controle heeft geen fout
opgeleverd.

-> ga naar stap 12.

->b. 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 de vacuümpomp is leeg
Trigger van de
melding:

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

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
24. Olietank van de vacuümpomp is leeg

2.

Vul de draaischuif-vacuümpomp met vacuümpompolie. Details vindt u
in de handleiding deel 1/2 in het hoofdstuk '"Aggregaat opstellen en
aansluiten", paragraaf "Draaischuif-vacuümpomp voorbereiden".

3.

Bevestig de storing

4.

Start het aggregaat door de F1-toets in 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 de vacuümpomp is sinds 10 minuten overvol met olie
Het schakelpunt MAX in de olietank van de
draaischuifvacuümpomp is sinds 10 minuten bereikt. De
melding verschijnt op het display. Het aggregaat gaat over in
de naloopfase en wordt uitgeschakeld.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
25. Olietank van de vacuümpomp is sinds 10 minuten overvol met olie

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.

Bevestig de storing

4.

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

5.

De storing is verholpen.
Als de storing opnieuw optreedt, ondanks correcte olievulstand in de
draaischuifvacuümpomp, controleer dan de niveauschakelaar en
daarna de PLC.
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26. Veiligheidsthermostaat aan verwarming geactiveerd
Trigger van
de melding:

De thermostaat wordt tijdens bedrijfsmodus met verwarming
geactiveerd. Het aggregaat gaat over in de naloopfase en wordt
uitgeschakeld.
Als een bedrijfsmodus wordt geselecteerd waarbij geen verwarming
wordt ingeschakeld, kan het aggregaat worden gebruikt. De melding
wordt echter als herinneringsveld met rode driehoek weergegeven.
Als het aggregaat zich in de automatische modus bevindt en er
wordt gewisseld naar een bedrijfsmodus met verwarming, terwijl de
thermostaat nog geactiveerd is, schakelt het aggregaat naar de
naloopfase en schakelt uit.
Deze foutmelding kan met een voorafgaande foutmelding en de
daaropvolgende activering van de veiligheidsthermostaat
samenhangen.

Reset
uitvoeren:

Laat de verwarming voor het resetten eerst afkoelen.
Draai de schroeven los en haal het deksel van de klemmenkast van
de verwarming.
Druk op de knop/schuif voor het terugzetten van de
veiligheidsthermostaat.

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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Stap

Foutmeldingen

Beschrijving

1.

Melding:
26. Veiligheidsthermostaat aan verwarming geactiveerd.

2.
3.

4.
5.

Controleer of de veiligheidsthermostaat is geactiveerd.
De fabrieksinstelling bedraagt 95°C.
->a. Veiligheidsthermostaat
geactiveerd.

-> ga naar stap 4.

->b. Veiligheidsthermostaat niet
geactiveerd.

-> ga naar stap 10.

Voer een reset aan de veiligheidsthermostaat door.
->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.

De veiligheidsthermostaat op de
verwarming moet worden
vervangen. Neem contact op met
de HYDAC-service.

7.

Bevestig de storing.

8.

->a. Storing gereset.

-> ga naar stap 21.

9.

->b. Storing resetten niet mogelijk.

-> ga naar stap 10.

10.

Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar. 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 het aggregaat met de
hoofdschakelaar in en start het door de F1-toets in te drukken.

15.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 16.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 21.

16.

De PLC is defect.

17.

Vervang de kabel en/of stekker.

18.

Steek de netstekker er weer in. Schakel het aggregaat met de
hoofdschakelaar in en start het door de F1-toets in te drukken.

19.

-> ga naar stap 20.

->a. De storing treedt opnieuw op.
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->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 wordt geactiveerd. (Evt. een kortsluiting bij
minstens een digitale uitgang van de uitgangskaarten van
de PLC.) Er verschijnt een melding op het display. Het
aggregaat schakelt meteen uit. Het storingslampje knippert
niet.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
27. Zekering F2 is geactiveerd

2.

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

3.

Bepaal de oorzaak van de te hoge stroom door F2 en probeer deze te
verhelpen. (Zie schakelschema) of neem contact op met de HYDACservice.

4.

Schakel het aggregaat in met de hoofdschakelaar.

5.
6.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 2.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

De storing is verholpen.
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28. Motorbeschermingsschakelaar Q7 (verwarming) is geactiveerd
Trigger van de
melding:

De zekering van de verwarming is geactiveerd. Het
aggregaat 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. Motorbeschermingsschakelaar Q7 (verwarming) is geactiveerd.

2.

Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar.

3.

Open de schakelkastdeur en schakel de geactiveerde
motorbeschermingsschakelaar weer in. Sluit de schakelkastdeur en
steek de netstekker er weer in.

4.

Schakel het aggregaat met de hoofdschakelaar in en start het door de
F1-toets in te drukken.

5.
6.

7.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 15.

Meet de hoogte van de stroomopname van de verwarming waarvan de
motorbeschermingsschakelaar is geactiveerd en vergelijk deze aan de
hand van de gegevens op het typeplaatje van de verwarming.
->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 verwarming.

9.

Sluit de schakelkastdeur. Schakel het aggregaat met de
hoofdschakelaar in en start het door de F1-toets in te drukken.

10.

-> ga naar stap 9.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 11.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 15.

11.

Vervang de motorbeschermingsschakelaar Q7 (verwarming).

12.

Sluit de schakelkastdeur. Schakel het aggregaat met de
hoofdschakelaar in en start het door de F1-toets in te drukken.

13.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 14.

->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. Energievoorziening heeft verkeerde fasevolgorde
Trigger van
de melding:

Na het inschakelen en gedurende het gehele bedrijf controleert het
fasevolgorderelais de juiste fasevolgorde en of er sprake is van
een fase-uitval.
Of er sprake is van een fase-uitval of een onjuiste fasevolgorde
kan worden vastgesteld door het fasevolgorderelais te controleren.
Open daarvoor de schakelkast.
Voor de identificatie van de storingen Fase-uitval en
Fasevolgorde, zie pagina 73.

Oplossing:

Corrigeer de fasevolgorde of verhelp de fase-uitval.

Stap

Let op de volgende stappen:

Beschrijving

1.

Melding:
29. Energievoorziening heeft verkeerde fasevolgorde

2.

3.

4.

5.
6.

Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar en trek de
netstekker eruit.
->a. Controleer of in de netspanning sprake is van fase-uitval. Zo niet, dan
stap 3b.
->b. Vervangen van 2 fasen in de netstekker (netstekker tot 32 A met
fasewisselaar)
Steek de netstekker erin en schakel het aggregaat met de
hoofdschakelaar in.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 13.

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

7.
8.

9.

Steek de netstekker erin en schakel het aggregaat 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.

Schakel het aggregaat uit met de hoofdschakelaar en trek de
netstekker eruit.
Vervang het fasevolgorderelais. (A1)

10.
11.

Steek de netstekker erin en schakel het aggregaat met de
hoofdschakelaar in.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 12.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 13.
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12.

Neem contact op met de HYDAC-service.

13.

De storing is verholpen.
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Fasevolgorderelais
Na het inschakelen worden de juiste fasevolgorde en een eventuele fase-uitval van
één van de drie fasen in een driefasig netwerk gecontroleerd door een
fasevolgorderelais. De asymmetriedrempel bedraagt 10%.

Als de netspanning wordt ingeschakeld, brandt de led „Spoelsymbool“ (6) groen. Als
op de klemmen L1-L2-L3 de juiste fasevolgorde aanwezig is, worden de
uitgangsrelais aangetrokken. Als de fasevolgorde niet correct is, knippert de led
"fasevolgorde/fase-uitval" (5) rood en blijven de uitgangsrelais in de ruststand staan.
Bij een fase-uitval brandt de led "Fasevolgorde/fase-uitval" permanent rood en
vallen de uitgangsrelais af om de toepassing tegen gevolgschade te beschermen.
Bij een verkeerde fasevolgorde of fase-uitval wordt ook foutmelding nr. 29 op het
bedieningspaneel weergegeven.
Het apparaat beschikt over de functie Autoreset. Deze functie zet het uitgangsrelais
na een foutmelding en het verhelpen van de opgetreden storing terug in de
oorspronkelijke toestand.
De rode led "Fasevolgorde/fase-uitval" is een weergave van de
foutdiagnose en geeft niet de actuele status van het relais weer.
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30. ContaminationSensor meldt te geringe doorstroom
Trigger van de
melding:

De toevoerpomp naar de CS loopt sinds 2 minuten in de
automatische modus.
De CS meldt sinds 4 minuten „Doorstroom te gering“.
Het aggregaat draait door.
De CS wordt 15 seconden lang uitgeschakeld en wordt
daarna weer voor een nieuwe meting gestart en gaat
automatisch naar de bedrijfsmodus Permanent filteren.

Oorzaak/oplossing: CS verstopt. Verstopping verhelpen. Met perslucht
doorblazen.
CS-pomp defect. CS-pomp vervangen.
Slang van/naar CS defect. Slang vervangen.

31. ContaminationSensor meldt apparaatfout
Trigger van de
melding:

De CS meldt sinds 4 minuten „Apparaatfout“.
Het aggregaat draait door.
De CS wordt 15 seconden lang uitgeschakeld en wordt
daarna weer voor een nieuwe meting gestart en gaat
automatisch naar de bedrijfsmodus Permanent filteren.

Oorzaak/oplossing: CS defect, grote deeltjes in de meetcel en/of algemeen niet
bedrijfsklaar.
Reinig de meetcel met perslucht. Als dat niet lukt, vervang
dan de CS en / of neem contact op met de HYDAC Service.
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32. De aftappomp loopt droog
De aftappomp draait en het schakelpunt MIN in de
vacuümkamer is bereikt/onderschreden en niet binnen 2
minuten overschreden. Het aggregaat schakelt meteen uit.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
32. Droogloop aftappomp

2.

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

3.

Bevestig de storing.

4.

Start het aggregaat 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 10.

Reinig het zuigfilter.
Controleer de dichtheid van de slang tussen zuigfilter en vulpomp.
Controleer of de vulpomp werkt.
Controleer of het vacuüm te laag is -> aftappomp transporteert geen
volume meer, verhoog het vacuüm (bijv. van 500°mbar -> 400°mbar)
Controleer of de viscositeit te hoog is -> olie heeft te veel tijd nodig om
de olievoorraad te bereiken.

7.
8.

9.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 8.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 10.

Controleer of het axiale ventiel werkt. Reinig indien mogelijk het ventiel
of vervang het.
->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 11.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 10.

10.

De storing is verholpen.

11.

Neem contact op met de HYDAC-service
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33. Vacuümkamer is overvol
Trigger van de
melding:

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 deze tijd niet onderschreden, aggregaat schakelt meteen
uit, de melding verschijnt op het display.
Als het schakelpunt MAX echter wordt onderschreden, schakelt
de FAM terug naar de automatische modus. Vul en
vacuümpomp worden weer ingeschakeld.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
33. Vacuümkolom is overvol.

2.

Start de aftappomp via het handmenu.

3.

Controleer de aftapduur aan de hand van de onderstaande tabel.

4.

->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 Verhoog het vacuüm (bijv. van
te laag.
300 mbar -> 400 mbar)
Start de automatische modus.

7.

8.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 8.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 13.

Controleer of de sluitfunctie van het axiale ventiel goed werkt.
Demonteer hiervoor het axiale ventiel.
Start de automatische modus.

9.

10.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 10.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 13.

Ontlucht de filterbehuizing.
Start de automatische modus.

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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Aftapduur van de vacuümkamer in seconden:
Spanning met 50 Hz

Spanning met 60 Hz

Zie niveausensor

Zie niveausensor

FAM

MIN

MAX

NOODST
OP-MAX MIN

MAX

NOODST
OP-MAX

25

31,8

39,7

50,8

29,4

36,8

47,0

45

19,6

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

(Geldt voor VG 32 bij 40°C.)
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34. Lekkagemelder van de oliebak is geactiveerd
De niveauschakelaar in de bak is geactiveerd.
Na 1,8 seconden verschijnt de melding op het display, het
aggregaat schakelt uit.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

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

2.

Leeg de olieopvangbak bij het aggregaat.

3.

Controleer het aggregaat op mogelijke lekkages en verhelp deze.

4.

Bevestig de storing.

5.

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

6.
7.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 7.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 8.

Controleer de niveauschakelaar in -> ga naar stap 4.
de olieopvangbak, zie de gebruiksen onderhoudsinstructies, deel
1/2.
Controleer de toevoerleiding naar
de niveauschakelaar. Indien nodig
vervangt u deze.

8.

De storing is verholpen.
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35. Waterreservoir aan de vacuümpomp is leeg
Het schakelpunt MIN in de waterring vacuümpomp werd
bereikt. De melding verschijnt meteen op het display. Het
aggregaat gaat over in de naloopfase en wordt uitgeschakeld.

Oplossing:

Let op de volgende stappen:

Stap

Trigger van de
melding:

Beschrijving

1.

Melding:
35. Waterreservoir aan de vacuümpomp is leeg

2.

Vul de waterring vacuümpomp met water. Details daarover leest u in
de gebruiks- en onderhoudsinstructies deel 1/2.

3.

Bevestig de storing.

4.

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

5.
6.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 6.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 7.

Controleer de niveauschakelaar in -> ga naar stap 3
de vacuümpomp. Details daarover
leest u in de gebruiks- en
onderhoudsinstructies deel 1/2.
Controleer de toevoerleiding naar
de niveauschakelaar. Indien nodig
vervangt u deze.

7.

De storing is verholpen.
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36. Waterreservoir aan de vacuümpomp is al 10 minuten overvol
Trigger van de
melding:

Er is een signaal aanwezig, de overstortklep wordt geopend.
Het schakelpunt „Overloop“ in de waterring vacuümpomp
wordt 10 minuten niet onderschreden.
De melding verschijnt op het display, het storingslampje
knippert, het aggregaat schakelt naar de naloopfase en
schakelt uit.
Let op de volgende stappen:

Stap

Oplossing:

Beschrijving

1.

Melding:
36. Waterreservoir aan de vacuümpomp is al 10 minuten overvol.

2.

3.

Controleer de vulstand in het wateropvangblik en in de vacuümpomp
en maak indien nodig het wateropvangblik leeg.
De vacuümpomp slechts tot vulstand max. legen.
->a. Water stroomt niet uit de
vacuümpomp

-> ga naar stap 4.

->b. Water stroomt uit de vacuümpomp -> ga naar stap 5.
4.

Controleer of de overstortklep en
de slang werken.

-> ga naar stap 6.

Indien nodig vervangt u de
onderdelen.
5.

Controleer de niveauschakelaar in de vacuümpomp. Details, zie
gebruiks- en onderhoudsinstructies, deel 1/2.
Controleer de toevoerleiding naar de niveauschakelaar. Indien nodig
vervangt u deze.

6.

Bevestig de storing

7.

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

8.

->a. De storing treedt opnieuw op.

-> ga naar stap 11.

9.

->b. De storing treedt niet opnieuw op.

-> ga naar stap 10.

10.

De storing is verholpen.

11.

Neem contact op met de HYDAC-service.
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37. Verzadiging olie >= 90%. Meting met CS 1xxx niet mogelijk!
Trigger van de
melding:

Vanaf een watergehalte >=90% is een foutloze meting van de
vervuiling met de CS 1000 niet mogelijk. De toevoerpomp van
de CS wordt uitgeschakeld. Als u een bedrijfsmodus heeft
gekozen waarbij de CS 1000 het aggregaat aanstuurt, schakelt
het automatisch naar dezelfde bedrijfsmodus zonder besturing
door de CS 1000.
Voorbeeld: van „Ontwateren+filtratie tot“ naar
„Ontwateren+filtratie“
Op het display staat "Bedrijfsmodus gewijzigd".
Het uitvoeren van de reset bij deze foutmelding is pas mogelijk
vanaf een relatieve vochtigheid < 90%.
Het selecteren van de bedrijfsmodi waarbij de CS het
aggregaat aanstuurt, is mogelijk vanaf een relatieve
vochtigheid < 90%.

Oplossing: reinig/ontwater het watergehalte <90% zodat de CS1000 weer wordt
ingeschakeld.
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Waarden in menu's invoeren resp. wijzigen
Met de objecten op de touchscreen met een groene achtergrond kunnen waarden
worden ingevoerd of gewijzigd. Daarvoor wordt een alfanumeriek of een numeriek
beeldschermtoetsenbord weergegeven.

De volgende toetsen zijn op het beeldschermtoetsenbord aanwezig.
Toets

Naam

Werking
Cursor naar links
Cursor naar rechts
Teken(s) links wissen

<ESC>

Invoer afbreken

<DEL>

Teken(s) rechts wissen

<RETURN>

Invoer bevestigen

<SHIFT>

Switchen naar hoofdletters voor het volgende in te
voeren teken

<CAPS LOCK>

Permanent switchen naar hoofdletters

<123>

Switchen naar numeriek toetsenbord

<ABC>

Switchen naar alfanumeriek toetsenbord

1. Raak het gewenste bedieningsobject aan.
2. Het toetsenbord wordt geopend.
De ingestelde waarde wordt in de invoerregel van het toetsenbord
overgenomen. Bij het numerieke toetsenbord worden de toegestane
grenswaarden weergegeven (Min en Max).
3. Wijzig of overschrijf de waarde.
4. Bevestig de invoer met <RETURN> of verwerp de invoer met de toets
<ESC>. In beide gevallen wordt het beeldschermtoetsenbord gesloten.
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5. Bij het numerieke toetsenbord worden de grenswaarden gecontroleerd.
Als u een waarde invoert die buiten deze grenzen ligt, wordt deze waarde
niet overgenomen. Er verschijnt een systeemmelding en de oorspronkelijke
waarde wordt weer in het bedieningsobject weergegeven.
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Aansluiting van een externe AquaSensor AS(EXT)
In plaats van de in het aggregaat gemonteerde AquaSensor AS1000 (bij de ingang
van het aggregaat) kan een externe AS in het hydraulische/smeersysteem worden
aangesloten.
Daardoor wordt het aggregaat dankzij het daadwerkelijke watergehalte in het
systeem en de aangegeven grenzen aangestuurd om in en uit te schakelen.
Het periodiek starten van het aggregaat via de testintervaltíjd is daarom niet nodig.
De externe AS moet indien mogelijk in een omgeving worden geïnstalleerd waar de
olietemperatuur maximaal ± 5°C van de door het aggregaat aangezogen
olietemperatuur afwijkt, aangezien de olietemperatuur mede bepalend is voor de
besturing van de verwarming.
Corrigeer bij temperatuurverschillen > 5°C de doeltemperatuur op de verwarming
(zie pagina 39) met de verschiltemperatuur als volgt:
-

Als de temperatuur op de externe AS > dan de toevoertemperatuur van het
aggregaat, verhoogt u de temperatuur op de verwarming.

-

Als de temperatuur op de externe AS < dan de toevoertemperatuur van het
aggregaat, verlaagt u de temperatuur op de verwarming.

De externe AS wordt elektrisch in de schakelkast in plaats van op de interne
AquaSensor aangesloten.
Zie het stroomschema dat bij het aggregaat inbegrepen is.

GEVAAR
Blootliggende elektrische componenten in de
schakelkast
Levensgevaar door elektrische schok

► Alle werkzaamheden aan de elektrische installatie
mogen uitsluitend door een elektricien worden
uitgevoerd.
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Netwerkaansluiting (optioneel)
De aggregaten beschikken optioneel af fabriek of door uitrusting achteraf over een
ethernet-interface (RJ45) en een geïntegreerde webserver.
Afhankelijk van de uitvoering is dan bovendien één van beide ethernetinterfacemodules ingebouwd:
-

Module A5 - ethernet-switch, CSM 1277
o Af fabriek: FAM-xxx-x-x-x-x-xx-x-x-xx-x-xx/-17
Module A6 - communicatieprocessor CP 1243-1
(vanaf programmaversie V 1.56)
o Af fabriek: FAM-xxx-x-x-x-x-xx-x-x-xx-x-xx/-15

Neem voor namontagesets contact met ons op. Geef ons hiervoor de volgende
gegevens door:
-

Materiaalnummer

-

Serienummer

-

Programmaversie van PLC en display (zie menuhulp

Aansluiting ethernetkabel

?) van aggregaat.
?

Koppel voordat u de Ethernet-kabel aansluit, de FAM los van de energievoorziening
en zorg ervoor dat deze tijdens het werk niet kan worden hersteld.

?

Sluit op de ethernet-interface - module A6 of A5 - op de daarvoor bestemde
aansluiting een ethernetkabel aan die u op het ethernet aansluit. Voor het in de
schakelkast geleiden kan elke vrije kabeldoorvoer worden gebruikt.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Inbedrijfstelling
Module A5 (ethernet switch, CSM 1277)
1. Activeer de energievoorziening en schakel de FAM in.
2. Maak nu verbinding met de webserver. De toegangsgegevens zijn:
a. IP-adres:

192.168.0.32

b. Subnetmasker: 255.255.255.0
3. De inbedrijfstelling is afgesloten.
Vaste IP-adressen van PLC en bedieningspaneel
Voor de interne communicatie beschikken de PLC (IP 192.168.0.32) en
het ingebouwde bedieningspaneel (192.168.0.33) over een eigen IPadres. Beide IP-adressen moeten in het netwerk beschikbaar zijn of
moeten worden vrijgegeven.
Als u een ander IP-adres nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Module A6 (communicatieprocessor CP 1243-1, vanaf programmaversie V 1.56)
1. Activeer de energievoorziening en schakel de FAM in.
2. Maak nu verbinding met de webserver. Hiervoor heeft u het MAC-adres van de
ethernet-CP 1243-1 module A6 nodig. Deze vindt u op de module. Het is
bijvoorbeeld als volgt gestructureerd: "20-87-56-2B-5B-D1".
3. Wijs een vast IP-adres toe aan het MAC-adres van de Ethernet CP 1243-1module (bijvoorbeeld door uw netwerkbeheerder of uw IT-afdeling).
4. Door dit IP-adres op te vragen kunt u toegang krijgen tot de webserver.
5. De inbedrijfstelling is afgesloten.

Webserver
De webserver draait als programma op de achtergrond van de PLC van het
aggregaat en geeft informatie over de bedrijfstoestand van het aggregaat door aan
een webbrowser.
De volgende webbrowsers kunnen worden gebruikt:
-

Internet Explorer vanaf versie 9

-

Mozilla Firefox vanaf versie 22

-

Google Chrome vanaf versie 33

-

Mobile Safari en Chrome voor iOS vanaf iOS 8

-

Android-browser en Android Chrome
Toegang op afstand tot de webserver
De aanmeldingsprocedure voor toegang op afstand tot de webserver
duurt enkele seconden.
Als de aanmelding mislukt, drukt u op de knop Actualiseren in uw
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browser om het opnieuw te proberen.
De toegang tot één afzonderlijk aggregaat is mogelijk via meerdere
webserver-clients tegelijkertijd. Het geheugen kan hierdoor flink in
beslag worden genomen, waardoor het vermogen van de PLC afneemt
en er functiestoringen kunnen ontstaan.
Als het aggregaat in een netwerk is geïntegreerd, kan de geïntegreerde webserver
via het betreffende IP-adres (afhankelijk van de module, zie hierboven) met de
extensie .../awp worden opgeroepen. Voorbeeld:

http://192.168.0.32/awp/
De beschikbare talen van de webserver zijn Duits, Engels en Frans.
De website van het aggregaat bevat de volgende informatie:

1
2
3

4

Nr.

Werking

1

Instelling taal DUITS <-> ENGELS <-> FRANS

2

Stoppen van aggregaat (alleen beschikbaar als aggregaat in bedrijf is).
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3

Beschrijving van de weergegeven informatie.

4

Weergave van


Bedrijfstoestand van het aggregaat



Modus



Actieve fouten



Actuele meetwaarden



Bedrijfstoestand van de afzonderlijke componenten:
o

ZWART/OFF: buiten bedrijf / inactief

o

GROEN/ON: in bedrijf / actief.

o

GEEL/!: storing
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Externe standaardinterfaces
De aggregaten van FAM-10/15 en FAM-25..95-series beschikken standaard over
externe interfaces voor besturing op afstand/bewaking op afstand door externe
besturing/besturingstechniek of drukknop/signaallamp.
De aggregaten van de serie FAM Economy kunnen door middel van een
ombouwset achteraf daarmee worden uitgerust:
FAM-Eco ombouwset achteraf ext. interfaces. Materiaalnummer 4361210. Montage
door elektricien vereist (klant of HYDAC).
Met de externe standaardinterfaces beschikt de besturing over de volgende in- en
uitgangen:
Ingangen:

FAM Start/Stop

Uitgangen:

Bedrijfstoestand

FAM in bedrijf

Device Ready

Bedrijfsgereedheid (geen storing,
hoofdschakelaar AAN)

Klembezetting en functie externe interfaces
Ingangen
FAM leveringsomvang
FAM
klemmenstrook

Start/Stop
signaal (trigger)

+ verzorgingsspanning
- 24 V DC
De besturing van de FAM reageert op impulsen op deze ingang. Daarbij is
doorslaggevend of de FAM zich in bedrijf of in een bedrijfsklare toestand bevindt.
FAM Start
FAM wordt gestart als:
o

FAM bedrijfsgereed is - zie uitgang „Device Ready“

o

FAM niet in bedrijf is – zie uitgang „Bedrijfstoestand“

o

De + 24V DC op ingang X4/13 (FAM-10, 25...95), X4/21 (FAM-Eco) wordt
doorgegeven:


Signaal wordt alleen bij een stijgende curve herkend – uitvoering als
schakelaar vereist



Vereiste impulsduur: min. 2 seconden.

FAM Stop
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FAM start na de naloopfase en stopt daarna als:
o

De FAM in bedrijf is

o

De + 24V DC op ingang X4/13 (FAM-10, 25...95), X4/21 (FAM-Eco) wordt
doorgegeven:


Signaal wordt alleen bij een stijgende curve herkend – uitvoering als
schakelaar vereist



Vereiste impulsduur: min. 2 seconden.

Naloopfase:
1. Bij FAM's met geïntegreerde verwarming wordt deze uitgeschakeld. Het
aggregaat blijft in bedrijf om de verwarming te koelen. De resterende afkoeltijd
wordt op het display weergegeven.



De afkoeltijd kan in het menu "Bedrijfsmodus" worden aangepast.
Duur van afkoelfase (alleen bij geïntegreerde en geactiveerde
verwarming):
 Waardebereik: 1 … 10 minuten
o Fabrieksinstelling: 1 minuut
2. Na de afkoelfase of bij aggregaten zonder verwarming direct na het stopsignaal
worden alle pompen behalve de afvoerpomp uitgeschakeld. Het aggregaat blijft
draaien tot het vulniveau "MIN" in de vacuümkamer wordt bereikt.


Duur legingsfase: max. 50 seconden.

3. Na bereiken van vulniveau "MIN" is de naloopfase beëindigd, de pomp schakelt
uit en het aggregaat is weer bedrijfsklaar.
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Uitgangen (potentiaalvrije contacten)
Device Ready
FAM leveringsomvang
FAM
klemmenstrook
NO, sluit als
hoofdschakelaar AAN is en
er geen storing heerst.
Aggregaat is bedrijfsgereed.
Uitgang bijv. naar PLC

Bedrijfstoestand
De aggregaten beschikken over een vul- en legingspomp. De FAM is in bedrijf, als
een van de beide pompen in bedrijf is. Voor beoordeling zijn hulpcontacten op de
motorveiligheidsschakelaars K1 en K3 beschikbaar.
FAM zonder verwarming (FAM-xx-x-x-x-xx-x-Z-x-xxx-x)
FAM leveringsomvang
FAM hulpcontact
motorveiligheidsschakelaar
NO, sluit als de vulpomp in
bedrijf is.

Bedrijfstoestand vulpomp
Uitgang bijv. naar PLC

FAM hulpcontact
motorveiligheidsschakelaar
NO, sluit als de
legingspomp in bedrijf is.

Bedrijfstoestand legingspomp
Uitgang bijv. naar PLC
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FAM met verwarming (FAM-xx-x-x-x-xx-x-H-x-xxx-x)
FAM leveringsomvang
FAM hulpcontact
veiligheidsschakelaar
NO, sluit als de vulpomp in
bedrijf is.

Bedrijfstoestand vulpomp
Uitgang bijv. naar PLC

FAM hulpcontact
veiligheidsschakelaar
NO, sluit als de
legingspomp in bedrijf is.

Bedrijfstoestand legingspomp
Uitgang bijv. naar PLC

Aanwijzingen over naloopfase:
o

o

Tijdens de afkoelfase van het aggregaat (alleen met geïntegreerde en
geactiveerde verwarming) blijven beide uitgangen gesloten.
 Duur van afkoelfase (alleen bij geïntegreerde en geactiveerde
verwarming):
 Waardebereik: 1 … 10 minuten
o Fabrieksinstelling: 1 minuut
Tijdens de legingsfase blijft de uitgang van K3 gesloten en opent deze pas na
beëindiging en stilstand van de pomp.
 Duur legingsfase: max. 50 seconden
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Logica van hulpcontacten
Zodra een van beide veiligheidsschakelaars K1 of K3 is geschakeld, is de FAM
ingeschakeld en in bedrijf. Voorbeeld:
FAM leveringsomvang
FAM hulpcontact
motorveiligheidsschakelaar
NO, sluit als de vulpomp in
bedrijf is.

Uitgang bijv. naar PLC

Bedrijfstoestand FAM
FAM hulpcontact
motorveiligheidsschakelaar
NO, sluit als de
legingspomp in bedrijf is.

Zie voor overige informatie het elektrische schema.
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Onderhoud en verzorging van het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel is onderhoudsarm. Alleen touchscreen en toetsenbordfolie
hoeven schoon te worden gehouden.
Gebruik voor de reiniging een vochtige doek met reinigingsmiddel. Gebruik als
reinigingsmiddel alleen afwasmiddel of een schuimende beeldschermreiniger.

LET OP
Onbedoelde reactie
Bij het reinigen van het touchscreen kan er, door het aanraken van de toetsen,
per ongeluk een reactie van de besturing in gang worden gezet.
► Schakel het aggregaat voor de reiniging uit ter voorkoming van onbedoelde
reacties.
Beschadiging door niet-toegestane reinigingsmiddelen
► Als bij het reinigen gebruik wordt gemaakt van perslucht, een
stoomreinigeren/of een agressief oplos- of schuurmiddel kan het
bedieningspaneel beschadigd raken.
► Reinig het bedieningspaneel niet met behulp van perslucht of een
stoomreiniger. Gebruik geen agressieve oplos- of schuurmiddelen.

Ga als volgt te werk:
1. Schakel het aggregaat uit.
2. Sproei het reinigingsmiddel op de reinigingsdoek. Sproei het middel niet direct op
het bedieningspaneel.
3. Reinig het bedieningspaneel.
Maak het display bij de reiniging vanaf de beeldschermrand naar binnen schoon.
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Afkortingen
Afkorting

Beschrijving

FAM

FluidAqua Mobil

CS

ContaminationSensor

AS

AquaSensor

T(IN)

Temperatuur bedrijfsmedium bij de ingang van het aggregaat.

T(EXT)

Temperatuur bedrijfsmedium op de externe AquaSensor.

T(OUT)

Temperatuur bedrijfsmedium in de vacuümkamer van het
aggregaat na de geïntegreerde verwarming.

M1
M2
M3
M4
M5

motor van de vulpomp
motor van de vacuümpomp
motor van de aftappomp
motor van de ContaminationSensor CS1000 (optioneel)
motor van de retourpomp (optioneel)

Y1
Y2
Y3

Retourventiel
Overloopventiel vacuümpomp (optioneel)
Toevoerventiel vacuümpomp (optioneel)
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