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1 Informace o tomto návodu
V tomto dokumentu jsou případně uvedeny názvy produktů pouze za účelem
identifikace a jsou vlastnictvím příslušných držitelů práv.

1.1 Cílové skupiny
Tento návod k provozu je určen provozovateli a technicky kvalifikovanému odbornému
personálu se zkušenostmi v oblasti techniky pro kontrolu těsnosti a integrace přístrojů
kontroly těsnosti do zařízení pro kontrolu těsnosti. Montáž a použití přístroje kromě
toho vyžadují znalosti zacházení s elektronickými rozhraními.

1.2 Výstražné pokyny

 NEBEZPEČÍ

Bezprostředně hrozící nebezpečí s následkem smrti nebo těžkých zranění

 Výstraha

Nebezpečná situace s možným následkem smrti nebo těžkých zranění

 POZOR

Nebezpečná situace s následkem lehkých zranění

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečná situace s následkem věcných škod nebo poškození životního
prostředí
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1.3 Definice pojmů

Nejmenší prokazatelná míra netěsnosti

Nejmenší prokazatelná míra netěsnosti, kterou může hledač netěsností zachytit za
ideálních podmínek (< 1 x 10-6 mbar l/s).

* Míra netěsnosti jako ekvivalent pro helium při tlakovém rozdílu 1000 mbar vůči
0 mbar.

GCU

Gas Control Unit ≙ řídicí jednotka pro vakuum (základní přístroj, obsluha přístroje)

GDU

Gas Detection Unit ≙ systém prokázání výskytu plynu (jednotka detekce plynu)

DMC

Dimethylkarbonát, typické rozpouštědlo v elektrolytu baterie. CAS č. 616-38-6

MSDS

Material Safety Data Sheet ≙ bezpečnostní list
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2 Bezpečnost

 Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými materiály a látkami

Při kontaktu s vadnými bateriemi a zbytky elektrolytu může dojít k poleptání.

► Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo oděvem.

► Zabraňte vdechnutí těchto látek.

► Zkontrolujte těsnost pouze těch článků, které po první prohlídce nevykazují žádné
poškození.

► Používejte vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, zástěru a ochranu obličeje.

► Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.

► Dodržujte bezpečnostní pokyny v bezpečnostních listech kontrolovaných objektů.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození článků baterie špičatými předměty

Špičaté předměty mohou během kontroly vniknout do bateriových článků a způsobit
zkrat.

► Zajistěte, aby se ve zkušební komoře nenacházely cizí předměty.

 POZOR

Varování před zraněním rukou

► Zkušební komoru otevírejte a zavírejte pouze v případě, že se vaše prsty nacházejí
mimo poloviny zkušební komory a mimo oblast odklopení zkušební komory.

Přesnost měření v případě znečištění zkušební komory

Unikající elektrolyt může znečistit zkušební komoru.

► Po zjištění netěsností zkontrolujte elastomerové fólie zkušební komory, jestli nejsou
znečištěné unikajícím elektrolytem.

► Zabraňte vdechování zdraví škodlivých plynů a výparů.

► Těsnění polovin zkušební komory udržujte v čistotě.

► Hrubé nečistoty odstraňte bezprašnou utěrkou. Tyto nečistoty mohou zkreslit
výsledky měření. Zařízení disponuje funkcí proplachování, která může být
provedena při nepatrném znečištění, viz návod ELT3000 „Propláchnutí přístroj“.
Přitom používejte osobní ochranné prostředky.

► Při silném znečištění vyměňte kroužky zkušební komory.
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2.1 Použití k určenému účelu
Flexibilní zkušební komora umožňuje ve spojení s řídicí jednotkou vakua ELT3000
provádět kontrolu těsnosti kontrolovaných objektů. Kontrolovaný objekt je zvenku
podepírán flexibilní zkušební komorou.

Kontrolované objekty musí být naplněné elektrolytem, jehož jednou komponentou
rozpouštědla je v ideálním případě dimethylkarbonát (DMC, CAS č. 616-38-6).

Chybná použití Zabraňte následujícímu použití v rozporu s určeným účelem:

• V závislosti na vnitřní struktuře kontrolovaných objektů a venkovní geometrii se
mohou na kontrolovaných objektech vyskytovat místní mechanická napětí. Můžete
tak dojít k poškození kontrolovaných objektů samotných, ale také dalších součástí
nacházejících se ve zkušební komoře. Dbejte na čistotu zkušební komory
a vnějšího povrchu kontrolovaných objektů.

Kontrola těsnosti s naloženými kontrolovanými objekty představuje dodatečné
bezpečnostní riziko a smí být prováděna pouze odpovídajícím způsobem
vyškoleným personálem.

• Dbejte na to, aby zkušební tělesa byla ze všech stran podepřená pružnou
membránou. Vzdálenost mezi kontrolovanými objekty ve zkušební komoře musí
činit nejméně čtyřnásobek tloušťky zkušebních těles jako otočná vzdálenost od
ostatních zkušebních těles. Dále musí být dodržena vzdálenost nejméně 5 cm od
okraje zkušební komory.

Nevkládejte do zkušební komory žádné další materiály (např. držáky pro několik
kontrolovaných objektů), protože tak nelze dosáhnout spolehlivé stabilizace
pomocí membrány zkušební komory na kontrolovaných objektech.

• Použití mimo technické specifikace, viz „Technické údaje“.

• Použití v radioaktivních oblastech.

• Uzavření zkušební komory, přičemž prsty zůstávají v oblasti odklopení zkušební
komory.

• Použití příslušenství nebo náhradních dílů, které nejsou uvedeny v tomto návodu
k provozu.

• Kontrola kontrolovaných objektů, jejichž sběrač proudu může být zkratován
kroužkem zkušební komory.

• Kontrola kontrolovaných objektů, které se dotýkají těsnicích břitů fóliové komory.

• Kontrola špičatých předmětů.

• Kontrola mokrých a vlhkých kontrolovaných objektů.

• Kontrola kontrolovaných objektů s výraznými teplotními rozdíly vůči okolí.

• Použití přístroje ve výbušném prostředí.

• Odčerpání kondenzujících kapalin nebo par.

Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v obytných prostorech a nemůže
zajistit přiměřenou ochranu rádiového příjmu v takových prostředích.



INFICON Rozsah dodávky, přeprava | 3

FTC3000 BA-mima95cz1-02-(2103) 9 / 34

3 Rozsah dodávky, přeprava
Rozsah dodávky Výrobek Počet

Zkušební komora FTC3000 1

Návod k obsluze 1

Hadice s filtrem a úhlovými sponami 2

Podpěrný čep 4

Rýhovaná matice 4

► Po obdržení výrobku zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.

Přeprava

UPOZORNĚNÍ

Poškození v důsledku přepravy

Přístroj může být při přepravě v nevhodném balení poškozen.

► Uschovejte originální balení.

► Přístroj přepravujte jen v originálním balení.

Skladování Skladujte přístroj podle technických údajů, viz „Technické údaje“.

UPOZORNĚNÍ

Ztráta dlouhým skladováním

Spolehlivost funkce membrán zkušební komory je časově omezená.

► Neskladujte membrány déle než 3 roky.

► Skladujte zkušební komoru, příp. další membrány v suchu a temnu.
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4 Instalace

4.1 Sestavení
• Aby se vyloučilo zkreslení výsledků měření, vyberte pro přístroj místo s pokud

možno neměnnou pokojovou teplotou.

• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.

 Výstraha

Nebezpečí v důsledku vlhkosti a elektrického proudu

Vlhkost vnikající do přístroje může vést ke zranění v důsledku el. proudu a k věcným
škodám v důsledku zkratu.

► Provozujte přístroj pouze v suchém prostředí.

► Přístroj provozujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů kapalin a vlhka.
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4.2 Připojení přístroje

1 2 3
Obr. 1: Připojení FTC3000 k GCU

1 „VENT“ 3 Přípojka pro bezdotykový snímač (pro
automatické měření startu) s červeno-
zelenou indikací a přípojkou ochrany proti
elektrostatickému výboji.

2 „INLET“
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5 Popis

1

1

1

2 3 4

5

Obr. 2: FTC3000

1 Uchycení podpěrný čepů (4×) 2 Průhledná kupole

3 Rukojeť pro otevření zkušební
komory

4 Horní držák membrány

5 Dolní držák membrány

5.1 Funkce
Kontrolovaný objekt se vloží mezi pružné membrány flexibilní zkušební komory.
Odčerpáním vzduchu ze zkušební komory se vytvoří tlakový spád mezi kontrolovaným
objektem a zkušební komorou. Pružné membrány obklopí kontrolovaný objekt
a podepřou ho.

V důsledku tohoto tlakového spádu proudí plyn netěsnostmi z kontrolovaného objektu
do zkušební komory. Tento plyn je odváděn k analýze do GDU (jednotka pro
prokázání přítomnosti plynu).

Po provedení analýzy je výsledek porovnán s nastavenou mezní hodnotou. Je vydán
rozeznatelný signál pro těsnost/netěsnost.
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5.2 Uspořádání přístroje

UPOZORNĚNÍ

Věcné škody v důsledku neodborné montáže

Montáž smějí provádět pouze pracovníci INFICON nebo školený personál.

Instalaci a připojení přístroje smějí provádět pouze pracovníci INFICON nebo školený
personál.

Příklad použití

1

2 3

45
Obr. 3: FTC3000 namontovaný na GCU

1 Podpěrný čep zadní (2×) 2 Zkušební komora

3 Rýhovaná matice (4×) 4 GCU

5 Podpěrný čep přední (2×)

1 Vyšroubujte čtyři šrouby na horní straně řídicí jednotky vakua.
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UPOZORNĚNÍ

Aby bylo zajištěno dobré uzemnění, musí být čtyři podpěrné čepy správně
upevněné.

Utahovací moment předních podpěrných čepů je 7,4 Nm.

Utahovací moment zadních podpěrných čepů je 17,8 Nm.

2 Našroubujte dva přední podpěrné čepy do závitových děr na řídicí jednotce
vakua k tomu určených.

3 Našroubujte dva zadní podpěrné čepy do závitových děr na řídicí jednotce
vakua k tomu určených.

4 Nasaďte zkušební komoru na podpěrné čepy a upevněte zavřenou komoru
oběma předními rýhovanými maticemi.

5 Otevřete komoru a našroubujte obě zadní rýhované matice.

6 Připojte přípojky propojovacími kabely a hadicemi, které jsou součástí dodávky,
podle obrázku „Připojení přístroje [} 11]“.

5.3 Označení na přístroji
Označení na přístrojimají tyto významy:

Přístroj se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Varování před zraněním rukou

Přečtěte si návod k obsluze
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5.4 Technické údaje

Mechanické údaje

Rozměry zavřené komory (D × Š × V) 590 mm × 520 mm × 270 mm

Rozměry otevřené komory (D × Š × V) 590 mm × 520 mm × 660 mm

Montážní hloubka (s filtrem) 740 mm

Hmotnost -- kg

Elektrické údaje

Provozní napětí 24 V DC

Příkon 10 W

Fyzikální údaje

Rozsah tlaku 1 080 hPa až 1 hPa

Okolní podmínky

Teplotní rozsah (°C) 10 °C až 40 °C

Relativní vlhkost vzduchu (%) 80 % při 30 °C, lineárně klesající až na
50 % při 40 °C

Nadmořská výška (m) 2000 m

Stupeň znečištění II
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6 Čištění a údržba

6.1 Zaslání k údržbě nebo opravě
Přístroj můžete poslat výrobci, který provede údržbu nebo opravy. Další podrobnosti
najdete v „“.

6.2 Čištění krytu
Povrchy přístroje jsou vyrobené z hliníku, IIR (butylkaučuk), PMMA, oceli a PETP.

1 Zajistěte, aby základní přístroj ELT3000 byl při vytažení ze zásuvky skutečně
odpojený od napájení elektrickým proudem.

2 K čištění vnějšího povrchu zkušební komory používejte prostředek, který je
vhodný pro plastové a kovové povrchy (např. šetrné čisticí prostředky do
domácnosti). Nepoužívejte rozpouštědla, která mohou napadat plast nebo kov.

3 Chraňte všechny povrchy uvnitř komory, které jsou vystavené vakuu.

6.3 Čištění membrán a břitových těsnění
Černé membrány se nacházejí na horní a spodní straně měřicí komory a tvoří vnitřek
zkušební komory. Dvě břitová těsnění se nacházejí na horní polovině komory.
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Obr. 4: FTC3000 s GCU

1 Otřete membránu a břitová těsnění vlhkou utěrkou. Při nepatrném znečištění
(například prachem) používejte k navlhčení výhradně teplou vodu. Při silném
znečištění (např. zbytky elektrolytu) použijte k navlhčení hlavní rozpouštědlo
použitého elektrolytu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, tuky
nebo oleje.

2 Důkladně vysušte membránu a břitová těsnění.

6.4 Výměna membrán

 Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými materiály a látkami

Při kontaktu s vadnými bateriemi a zbytky elektrolytu může dojít k poleptání.

► Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo oděvem.

► Používejte vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, zástěru a ochranu obličeje.

► Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.

► Dodržujte bezpečnostní pokyny v bezpečnostních listech kontrolovaných objektů.
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Horní polovina komory Zaslat k opravě nebo objednat

Dolní polovina komory Zaslat k opravě nebo objednat

Potřebné nářadí Šroubovák T25-TORX®

Klíč na šrouby, vel. 12

1

2

34
Obr. 5: Držák membrány

1 Horní polovina komory 3 Hadice „VENT“

2 Dolní polovina komory 4 Hadice „INLET“

Během měření se po odčerpání vzduchu obě membrány svrchu a zespodu přitisknou
na kontrolovaný objekt.

Membrány mohou být netěsné, takže nelze dosáhnout přesných měření. Příčinou
poškození mohou být předměty s ostrými hranami, stárnutí nebo opotřebení.
Demontujte držák membrány včetně poškozené membrány.

Kvůli opravě nebo výměně držáku membrány i s membránou kontaktujte servis
výrobce. Kvůli vysokým požadavkům na kvalitu zde proběhne nové napnutí držáku
membrány a kontrola součástí včetně měření těsnosti.
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Demontáž ü Nejméně jedna membrána nefunguje spolehlivě, nebo musí být vyměněna kvůli
stárnutí.

Obr. 6: Demontáž horního držáku membrány

1 Otevřete měřicí komoru a zjistěte, která membrána je poškozená.

2 Pokud je nutné demontovat horní držák membrány včetně poškozené
membrány, vyšroubujte 16 šroubů šroubovákem T25-TORX®.

3 Uvolněte a odstraňte západkovou svorku posunutím řad zubů proti sobě.

Obr. 7: Hadicové šroubení dolního držáku membrány

4 Pokud je nutné demontovat dolní držák membrány včetně poškozené
membrány, nejprve uvolněte obě hadice ze spodní strany měřicí komory
a stáhněte je.

Obr. 8: Západkové svorka na spodní straně měřicí komory

5 Vyšroubujte 16 šroubů šroubovákem T25-TORX®.

6 Uvolněte a odstraňte západkovou svorku posunutím řad zubů proti sobě.
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7 Před odesláním k opravě zabalte držák membrány tak, aby byl chráněný před
poškozením při přepravě.

8 Před odesláním nás kontaktujte a odešlete nám vyplněné prohlášení
o kontaminaci, viz také „Zaslání přístroje [} 29]“.

Montáž • Pokud jste výrobci odeslali držák membrány s vadnou membránou, byla na váš
držák napnutá nová membrána a byla provedena kontrola těsnosti. Na horní držák
membrány byla navíc nasazena nová břitová těsnění.

• Pokud chcete přijmout preventivní opatření pro případ poškození membrány,
můžete u výrobce přístroje koupit napnutý horní a dolní držák membrány na
výměnu. Respektujte, že otevřením originálního balení a působením světla se
zkrátí životnost uskladněných membrán.

ü Budete tak mít k dispozici samostatný držák membrány s neporušenou
membránou.

1 Upevněte hadici k nové membráně komory.
Přípojku zajistěte zvenku pomocí západkové svorky. Nasaďte hadici na
dostupnou centrální přípojku na zadní straně membrány.

2 Při montáži přidržte horní držák membrány tak, aby díry pro šrouby byly nad
určenými závitovými dírami a šroubovákem T25-TORX® přišroubujte 16 šroubů.
Utáhněte je do kříže utahovacím momentem 4 Nm. 
Montáž horního držáku membrány je možná ve 2 směrech.

3 Při montáži přidržte dolní držák membrány tak, aby díry pro šrouby byly nad
určenými závitovými dírami. Protáhněte hadicové přípojky otvory v dolním
držáku membrány. K dispozici je pouze jeden montážní směr.
Našroubujte 16 šroubů šroubovákem T25-TORX®. Utáhněte je do kříže
utahovacím momentem 4 Nm.

4 Namontujte dolní hadicové přípojky na spodní držák membrány.

1

2

34
Obr. 9: Držák membrány
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1 Horní polovina komory 3 Hadice „VENT“

2 Dolní polovina komory 4 Hadice „INLET“

5 Černá hadicová vedení musí být uspořádána do pravého úhlu. Tím se zajistí
odlehčení tahu.

6.5 Kontrola odlučovače kapaliny

 Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými materiály a látkami

Při kontaktu s vadnými bateriemi a zbytky elektrolytu může dojít k poleptání.

► Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo oděvem.

► Používejte vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, zástěru a ochranu obličeje.

► Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.

► Dodržujte bezpečnostní pokyny v bezpečnostních listech kontrolovaných objektů.

Funkci zkušební komory a přesnost měření přístroje kontroly těsnosti mohou
negativně ovlivnit znečištěné odlučovače kapaliny. Pravidelně kontrolujte průzor
odlučovače kapaliny, jestli v něm nejsou zbytky elektrolytu.

1
Obr. 10: Kontrola odlučovače kapaliny

1 Průzor

► Při silném znečištění vyměňte průzor.
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6.6 Výměna odlučovače kapaliny

 Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými materiály a látkami

Při kontaktu s vadnými bateriemi a zbytky elektrolytu může dojít k poleptání.

► Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo oděvem.

► Používejte vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, zástěru a ochranu obličeje.

► Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.

► Dodržujte bezpečnostní pokyny v bezpečnostních listech kontrolovaných objektů.

Potřebné nářadí Klíč na šrouby, vel. 14

Klíč na šrouby, vel. 12

1 1
Obr. 11: Výměna odlučovače kapaliny

1 Převlečné matice (kov)

1 Pokud chcete vyměnit odlučovač kapaliny, uvolněte převlečné matice
a stáhněte hadici.

2 Znečištěný odlučovač kapaliny nahraďte novým. Respektujte směr montáže!

3 Znovu řádně utáhněte převlečné matice.
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6.7 Čištění hadic

 Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými materiály a látkami

Při kontaktu s vadnými bateriemi a zbytky elektrolytu může dojít k poleptání.

► Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo oděvem.

► Používejte vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, zástěru a ochranu obličeje.

► Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.

► Dodržujte bezpečnostní pokyny v bezpečnostních listech kontrolovaných objektů.

Při kontrole těsnosti je vzduch ze zkušební komory odsáván přes dvě hadice, na
jejichž konci se částečně nachází filtrační vložka, viz „“. Při vniknutí malého množství
kapaliny nebo tvorbě kondenzátu může hadice demontovat kvalifikovaný pracovník
s technickým vzděláním.

1 Abyste mohli demontovat hadice, uvolněte šroubení a stáhněte hadice včetně
filtrační vložky.

ð Pokud se v dolních úsecích hadic nachází větší množství kapaliny, obraťte se
na servis.

2 Podle potřeby vyměňte hadice a filtrační vložky, viz „Výměna inline filtrů
[} 24]“.

3 Znovu nasaďte hadice s filtračními vložkami.
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6.8 Kontrola inline filtrů
Funkci a přesnost měření přístroje kontroly těsnosti mohou negativně ovlivnit
znečištěné filtry. Pravidelně kontrolujte transparentní filtrační prvky (inline filtry), zda
v nich není nasátý prach.

1 2 1

Obr. 12: Kontrola inline filtrů

1 Převlečné matice (kov) 2 Filtrační prvky

► Při výrazném znečištění vyměňte filtrační prvky.

Podívejte se také na

2 Výměna inline filtrů [} 24]

2 Kontrola inline filtrů [} 24]

6.9 Výměna inline filtrů

 Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými materiály a látkami

Při kontaktu s vadnými bateriemi a zbytky elektrolytu může dojít k poleptání.

► Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo oděvem.

► Používejte vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, zástěru a ochranu obličeje.

► Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.

► Dodržujte bezpečnostní pokyny v bezpečnostních listech kontrolovaných objektů.

Sada filtrů 200009854

Potřebné nářadí Klíč na šrouby, vel. 12 mm

Inline filtry se vyměňují každé 4 roky v rámci servisu výrobce, viz také „“.
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1 Abyste mohli stáhnout hadici z filtračního prvku, uvolněte převlečné matice
klíčem na šrouby, viz „Kontrola inline filtrů [} 24]“.

2 Znečištěnou filtrační vložku nahraďte novou. Respektujte směr montáže!

3 Řádně utáhněte převlečné matice filtračního prvku.

6.10 Výměna závěsů zkušební komory
Závěsy zkušební komory CS4 (sada) Obj. číslo 200006381

Potřebné nářadí Šroubovák T45-TORX®

ü Máte k dispozici sadu dvou závěsů na výměnu.

1 Zavřete zkušební komoru.

2 Zajistěte, aby přístroj při vytažení ze zásuvky bylo skutečně odpojené od
napájení elektrickým proudem.

3 Šroubovákem T45-TORX® vyšroubujte na zadní straně přístroje čtyři závěsné
šrouby na spodním kroužku zkušební komory.

4 Opatrně otevřete víko zkušební komory a vytáhněte ho dozadu.

ð Tím vytáhnete pružinu z vedení spodního kroužku zkušební komory.

5 Abyste nepoškrábali víko zkušební komory, položte ho kupolí na měkkou
podložku.

6 Na vnitřní straně víka zkušební komory vyšroubujte oba šrouby každého
závěsu.

7 Demontujte vadné závěsy a vyměňte je.
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8 Při montáži postupujte v obráceném pořadí.

6.11 Výměna vinuté pružiny měřicí komory
Vinutá pružina zkušební komory CS4 Obj. číslo 200006389

Potřebné nářadí • Šroubovák T25-TORX®

• Šroubovák T45-TORX®

ü Máte k dispozici neporušenou vinutou pružinu pro výměnu vadné.

1 Zajistěte, aby přístroj při vytažení ze zásuvky bylo skutečně odpojené od
napájení elektrickým proudem.

2 Otevřete víko zkušební komory.

Obr. 13: Vinutá pružina – kryt

3 Šroubovákem T25-TORX® uvolněte oba šrouby a demontujte černý kryt
pružiny.

4 Zavřete zkušební komoru.

Obr. 14: Montáž na spodní držák membrány

5 Šroubovákem T45-TORX® vyšroubujte dva šrouby závěsu na obou stranách
spodní zkušební komory.

6 Opatrně zvedněte víko horní zkušební komory. Jakmile je pružina uvolněná,
lehce zatáhněte za zadní stranu víka zkušební komory, abyste vyjmuli pružinu
z vedení ve spodním držáku a vytáhli ho dozadu.
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ð Tím vytáhnete pružinu z vedení spodního kroužku zkušební komory, viz také
„Výměna závěsů zkušební komory [} 25]“.

7 Abyste nepoškrábali víko zkušební komory s kupolí, položte ho na měkkou
podložku.

8 Vytáhněte vadnou pružinu a vyměňte ji.

9 Při montáži postupujte v obráceném pořadí.
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6.12 Servis prováděný výrobcem
Údržbu uvnitř přístroje může provádět pouze výrobce. Doporučujeme vám, aby údržbu
přístroje prováděl servis výrobce ve čtyřletých intervalech.

Servisní balíček • Výměna inline filtrů

• Výměna odlučovače kapaliny

6.13 Plán údržby FTC3000
Komponenta/
popis

Číslo dílu Konstrukční
skupina

Provozní
hodiny/roky

Stupeň opravy

Výměna
horních držáků
membrány

200 010 776 FTC3000 2 roky /
výměna podle
potřeby

II

Výměna
dolních držáků
membrány

200 010 777 FTC3000 2 roky /
výměna podle
potřeby

II

Sada
odlučovače
kapaliny

201 009 857 FTC3000 2 roky /
výměna podle
potřeby

II

Inline filtr 200 009 854 FTC3000 10 000 /
výměna podle
potřeby

II

Výměna
závěsů

200 063 81 FTC3000 Výměna podle
potřeby

II

Výměna
spirálových
pružin

200 062 89 FTC3000 Výměna podle
potřeby

II

Tab. 1: Plán údržby FTC3000

Stupeň opravy I: Zákazník

Stupeň opravy II: Zákazník s technickým školením INFICON (návod k obsluze)

Stupeň opravy III: Servisní technik INFICON
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7 Odstavení z provozu

7.1 Likvidace přístroje
Přístroj může být likvidován provozovatelem nebo zaslán výrobci. Přístroj se skládá
z materiálů, které mohou být recyklovány. Aby se přecházelo odpadům a šetřilo se
životní prostředí, měli byste tuto možnost využít.

• Při likvidaci respektujte ekologická a bezpečnostní ustanovení vaší země.

Zkušební komora se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

7.2 Zaslání přístroje

 Výstraha

Ohrožení zdraví škodlivými látkami

Kontaminované přístroje mohou ohrožovat zdraví. Prohlášení o kontaminaci slouží
k ochraně všech osob, které přijdou do styku s přístrojem.

► Vyplňte kompletně prohlášení o kontaminaci.

1 Před odesláním nás kontaktujte a odešlete nám vyplněné prohlášení
o kontaminaci.

ð Poté od nás obdržíte číslo zpětné zásilky.

2 Pro zaslání zpět použijte originální balení.

3 Než přístroj odešlete, přiložte k němu kopii vyplněného prohlášení
o kontaminaci. Viz dole.
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8 Příslušenství a náhradní díly
Objednací číslo

Sada filtrů CS4 200006373

Držák membrány horní kompletní
FTC3000

200010776

Držák membrány dolní kompletní
FTC3000

200010777

Odlučovač kapaliny + hadice 200009855

Inline filtr 200009854

Závěsy měřicí komory CS4 (sada) 200006381

Pružina měřicí komory CS4 200006389
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9 Prohlášení o shodě CE
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