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1 Az útmutatóról
A dokumentumban adott esetben megemlítünk olyan termékneveket, amelyeket
csupán azonosítás céljából adunk meg, és a megfelelő jogbirtokosok tulajdonai.

1.1 Célcsoportok
Ez a kezelési útmutató a szivárgásvizsgáló rendszerek üzemeltetőinek, valamint a
szivárgásvizsgáló technológia és a szivárgásmérők integrációja területén
tapasztalattal rendelkező műszakilag képzett szakszemélyzetnek szól. A készülék
beszereléséhez és alkalmazásához ezenkívül szükség van az elektronikus interfészek
kezelése terén szerzett ismeretekre is.

1.2 Figyelmeztető jelzések

 VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszély, amely halálos vagy súlyos sérülésekkel jár

 FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes szituáció, amely halálos vagy súlyos sérülésekkel járhat

 VIGYÁZAT

Veszélyes szituáció, amely könnyű sérülésekkel jár

TUDNIVALÓ

Veszélyes szituáció, amely anyagi vagy környezeti károkkal jár
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1.3 Fogalmi meghatározások

Legkisebb kimutatható szivárgás

A legkisebb kimutatható szivárgás, amelyet a szivárgáskereső ideális körülmények
között regisztrálhat (< 1 x 10-6 mbar l/s*).

* hélium-egyenértékű szivárgási mérték 0 mbarral szemben 1000 mbar
nyomáskülönbség esetén.

GCU

Gas Control Unit ≙ vákuum-vezérlőegység (alapkészülék, készülék-kezelőfelület)

GDU

Gas Detection Unit ≙ gázkimutató rendszer (gázérzékelő egység)

DMC

Dimetil-karbonát, jellemző oldószer akkumulátor elektrolitban. CAS sz. 616-38-6

MSDS

Material Safety Data Sheet ≙ biztonsági adatlap
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2 Biztonság

 FIGYELMEZTETÉS

Az egészség veszélyeztetése veszélyes anyagok által

A meghibásodott akkumulátorokkal és elektrolitmaradványokkal való érintkezés maró
hatást válthat ki.

► Akadályozza meg a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.

► Kerülje az ilyen anyagok belélegzését.

► Csak azoknak a celláknak a tömítettségét ellenőrizze, amelyek az első észlelés
után nem mutatnak károsodást.

► Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen kesztyűt, kötényt és arcvédőt.

► Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőztetéséről.

► Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági
utasításokat.

TUDNIVALÓ

Az akkumulátorcellák károsodása hegyes idegen testek miatt

Az ellenőrzési folyamat során a hegyes idegen testek behatolhatnak az
akkumulátorcellákba, és rövidzárlatot okozhatnak.

► Győződjön meg arról, hogy a vizsgálókamra mindig mentes idegen testektől.

 VIGYÁZAT

Figyelmeztetés kézsérülésekre

► A vizsgálókamrát csak akkor nyissa ki és zárja be, ha az ujjai a
vizsgálókamrafeleken és a vizsgálókamra elfordulási tartományán kívül vannak.
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Mérési pontatlanságok a szennyezett vizsgálókamra miatt

A kilépő elektrolit szennyezheti a vizsgálókamrát.

► A szivárgások észlelése után ellenőrizze a vizsgálókamra elasztomer fóliáit a kilépő
elektrolit miatti szennyeződés tekintetében.

► Kerülje az egészségre ártalmas gázok vagy gőzök belégzését.

► Tartsa tisztán a vizsgálókamrafelek tömítéseit.

► Távolítsa el a durva szennyeződéseket pormentes törlőkendővel. Ezek a
szennyeződések meghamisíthatják a mérési eredményeket. A készülék öblítési
funkcióval rendelkezik, amely kisebb szennyeződés esetén használható, lásd
ELT3000 kezelési útmutató „Készülék öblítés”. Ennek során használjon személyi
védőfelszerelést.

► Erős szennyeződés esetén cserélje ki a vizsgálókamra gyűrűit.

2.1 Rendeltetésszerű használat
A flexibilis vizsgálókamra az ELT3000 vákuum-vezérlőegységgel összekapcsolva
lehetővé teszi szivárgásvizsgálatok elvégzését a mért objektumon. A flexibilis
vizsgálókamra kívülről támogatja a mért objektumot.

A mért objektumokat elektrolittal kell feltölteni, amelyben az oldószer komponens
ideális esetben dimetil-karbonátból (DMC, CAS sz. 616-38-6) áll.

Hibás használatok Ügyeljen arra, hogy az alábbi, nem rendeltetésszerű használatokra ne kerüljön sor:

• A mért objektum belső szerkezetétől és a külső geometriáktól függően a mért
objektumokon helyi mechanikai feszültségek léphetnek fel. Ezáltal károsodhatnak
maguk a mért objektumok, továbbá a vizsgálókamrában található alkotóelemek is.
Ügyeljen a tiszta vizsgálókamrára és a mért objektum külső falára.

A szivárgásvizsgálat a feltöltött mért objektumokkal további biztonsági kockázatot
jelent, és csak megfelelően képzett személyzet végezheti.

• Ügyeljen arra, a mért testet a rugalmas membrán minden oldalról megtámassza.
A vizsgálókamrában a mért objektumok közötti távolságnak legalább a mért test
négyszeres vastagságának kell lennie a többi mért test körüli távolságként.
Ezenkívül a vizsgálókamra szélétől legalább 5 cm távolságot kell tartani.

A vizsgálókamrába más anyagokat sem szabad elhelyezni (pl. tartót több mért
objektumhoz), mivel így a vizsgálókamra membránja nem ad a mért
objektumoknak megbízható stabilizálást.

• Kerülje a műszaki specifikációkon kívüli használatot, lásd: „Műszaki adatok”.

• Ne használja a berendezést radioaktív tartományban.

• Ne zárja be a vizsgálókamrát, ha az ujjai a vizsgálókamra elfordulási
tartományában vannak.
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• Ne használjon a jelen kezelési útmutatóban nem szereplő tartozékokat és
pótalkatrészeket.

• Olyan mért objektumok ellenőrzése, amelyek áramszedője a vizsgálókamra
gyűrűjén keresztül rövidzárlatos lehet.

• Olyan mért objektumok ellenőrzése, amelyek érintik a fóliakamra tömítőajkait.

• Hegyes tárgyak ellenőrzése.

• Vizes vagy nedves mért objektumokat ne vizsgáljon a készülékkel.

• A környezethez képest jelentős hőmérséklet-különbségekkel rendelkező mért
objektumok ellenőrzése.

• Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben.

• Ne szívjon le kondenzálódó folyadékokat, ill. gőzöket.

Megjegyzés: Ez a berendezés nem lakóövezetekben való használathoz van tervezve,
és a rádióvétel megfelelő védelme ilyen környezetben nem biztosítható.
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3 Szállítási terjedelem, szállítás
Szállítási terjedelem Árucikk Darabszám

FTC3000 vizsgálókamra 1

Használati útmutató 1

Tömlők szűrőkkel és vezető ívekkel 2

Támasztócsavar 4

Recézett anya 4

► A termék átvételét követően ellenőrizze a szállítási terjedelem hiánytalanságát.

Szállítás

TUDNIVALÓ

Szállítási sérülés

A készülék a nem megfelelő csomagolás miatt szállítás közben megsérülhet.

► Őrizze meg az eredeti csomagolást.

► A készüléket csak az eredeti csomagolásban szállítsa.

Tárolás A készüléket a műszaki adatoknak megfelelően tárolja, lásd „Műszaki adatok”.

TUDNIVALÓ

Veszteség a túl hosszú tárolás miatt

A vizsgálókamra membránjainak funkcionális megbízhatósága időben korlátozott.

► Ne tárolja a membránokat 3 évnél tovább.

► A vizsgálókamrát és a többi membránt száraz helyen, fénytől védve tárolja.
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4 Telepítés

4.1 Felállítás
• Annak érdekében, hogy a mérési eredmények hitelesek legyenek, lehetőség

szerint a készülék felállítási helye változatlan helyiség-hőmérsékletű legyen.

• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

 FIGYELMEZTETÉS

Veszély nedvesség és elektromosság miatt

A készülékbe hatoló nedvesség az áramütés következtében személyi sérüléseket, a
rövidzárlatok miatt pedig anyagi károkat okozhat.

► A készüléket csak száraz környezetben üzemeltesse.

► A készüléket folyadék- és nedvességforrásoktól távol üzemeltesse.
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4.2 A készülék csatlakoztatása

1 2 3
Ábra 1: Az FTC3000 csatlakoztatása a GCU-hoz

1 „VENT” 3 Csatlakozás a közelítéskapcsolóhoz
(automatikus mérésindításhoz) piros-zöld
kijelzővel és ESD összeköttetéssel.

2 „INLET”
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5 Leírás

1

1

1

2 3 4

5

Ábra 2: FTC3000

1 Támasztócsavar felfogó (4x) 2 Megfigyelőkupola

3 Fogantyú a vizsgálókamra
kinyitásához

4 Felső membrántartó

5 Alsó membrántartó

5.1 Funkció
Helyezze a mért objektumot a rugalmas membránok és a flexibilis vizsgálókamra
közé. A levegő vizsgálókamrából való leszívásával nyomásesés jön létre a mért
objektum és a vizsgálókamra között. A rugalmas membránok felfekszenek a mért
objektum körül, és megtámasztják azt.

A nyomásesés következtében a szivárgónyílásokon keresztül gáz áramlik a mért
objektumból a vizsgálókamrába. A készülék ezt a gázt elemzés céljából bevezeti a
GDU egységbe (gázellenőrző egységbe).

Az elemzés után az eredményt összehasonlítja a rendszer a beállított küszöbértékkel.
Jól megkülönböztethető Tömör/Szivárgó jelet ad vissza.
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5.2 A készülék felépítése

TUDNIVALÓ

Anyagi károk a szakszerűtlen szerelés miatt

A szerelést csak az INFICON munkatársai vagy képzett személyzet végezheti.

A készüléket csak az INFICON munkatársai vagy képzett személyzet állíthatja fel és
csatlakoztathatja.

Alkalmazási példa

1

2 3

45
Ábra 3: FTC3000 felszerelése a GCU-ra

1 Hátsó támasztócsavar (2x) 2 Vizsgálókamra

3 Recézett anya (4x) 4 GCU

5 Első támasztócsavar (2x)

1 Távolítsa el a négy csavart a vákuum-vezérlőegység felső oldalán.
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TUDNIVALÓ

A jó földelés biztosításához a négy támasztócsavart kifogástalanul kell
rögzíteni.

Az első támasztócsavarok meghúzási nyomatéka 7,4 Nm.

A hátsó támasztócsavarok meghúzási nyomatéka 17,8 Nm.

2 Csavarja be a két első támasztócsavart a vákuum-vezérlőegységen a megfelelő
menetes furatokba.

3 Csavarja be a két hátsó támasztócsavart a vákuum-vezérlőegységen a
megfelelő menetes furatokba.

4 Helyezze a vizsgálókamrát a támasztócsavarokra, és rögzítse a lezárt kamrát a
két első recézett anyával.

5 Nyissa ki a kamrát, és rögzítse a két hátsó recézett anyát.

6 Kösse össze a csatlakozókat a szállítási terjedelembe tartozó
csatlakozókábelekkel és -tömlőkel a „A készülék csatlakoztatása [} 12]”
szakaszban ábrázolt módon.

5.3 A készüléken alkalmazott jelölések
A készüléken alkalmazott jelölések jelentése a következő:

Tilos a készüléket a háztartási hulladékba dobni.

Figyelmeztetés kézsérülésekre

Kezelési útmutató elolvasása
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5.4 Műszaki adatok

Mechanikai adatok

Méretek (H x Sz x M) a kamra zárt
helyzetében

590 mm x 520 mm x 270 mm

Méretek (H x Sz x M) a kamra nyitott
helyzetében

590 mm x 520 mm x 660 mm

Beépítési mélység (szűrővel) 740 mm

Tömeg -- kg

Elektromos adatok

Üzemi feszültség 24 V DC

Teljesítményfelvétel 10 W

Fizikai adatok

Nyomástartomány 1080 hPa és 1 hPa között

Környezeti feltételek

Hőmérséklet-tartomány (°C) 10 °C - 40 °C

Relatív páratartalom (%) 80%, 30 °C esetén, lineárisan csökken
50%-ig, ami 40 °C esetén érvényes

Tengerszint feletti magasság (m) 2000 m

Szennyezettségi fok II
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6 Tisztítás és karbantartás

6.1 Beküldés karbantartásra vagy javításra
A készülékét beküldheti a gyártóhoz, hogy elvégeztesse a karbantartást vagy javítást.
További részletekért lásd „”.

6.2 A ház tisztítása
A készülék felületeinek anyagai: alumínium, IIR (butilkaucsuk), PMMA, nemesacél és
PETP

1 Győződjön meg arról, hogy az ELT3000 alapkészülék a hálózati csatlakozódugó
kihúzásával le van választva az áramellátásról.

2 A vizsgálókamra külső tisztításához olyan anyagot használjon, amely műanyag-
vagy fémfelületekhez szokásos (pl. enyhe háztartási tisztítószer). Ne használjon
olyan oldószereket, amelyek megtámadhatják a műanyagot vagy fémet.

3 Kerülje el a kamra belsejében az összes olyan tartományt, amely vákuumnak
van kitéve.

6.3 A membránok és ajakos tömítések tisztítása
A fekete membránok a mérőkamra felső és alsó oldalán helyezkednek el, és a
vizsgálókamra belsejét képezik. A két ajakos tömítés a felső kamrafélben található.
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Ábra 4: FTC3000 a GCU-val

1 Törölje meg a membránt és az ajakos tömítéseket nedves törlőkendővel.
Csekély (például porral való) szennyeződés esetén kizárólag meleg vizet
használjon nedvesítéshez. Erős szennyeződés (pl. elektrolitmaradványok)
esetén a használt elektrolit fő oldószerét használja a nedvesítéshez. Kerülje az
alkoholokat, zsírokat vagy olajat tartalmazó egyéb tisztítószereket.

2 Biztosítsa a membrán és az ajakos tömítések teljes száradását.
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6.4 Membránok cseréje

 FIGYELMEZTETÉS

Az egészség veszélyeztetése veszélyes anyagok által

A meghibásodott akkumulátorokkal és elektrolitmaradványokkal való érintkezés maró
hatást válthat ki.

► Akadályozza meg a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.

► Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen kesztyűt, kötényt és arcvédőt.

► Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőztetéséről.

► Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági
utasításokat.

Felső kamrafél Javításra küldje be vagy rendelje meg

Alsó kamrafél Javításra küldje be vagy rendelje meg

Szükséges szerszám T25-TORX® csavarhúzó

Csavarkulcs, 12 mm-es kulcsnyílás

1

2

34
Ábra 5: Membrántartó

1 Felső kamrafél 3 „VENT” - tömlő

2 Alsó kamrafél 4 „INLET” - tömlő

Mérés közben a levegő szivattyúzásával a két membrán felülről és alulról rásimul a
mért objektumra.

A membránok szivároghatnak, így a pontos mérések már nem lehetségesek.
Károsodási okok lehetnek az éles szélű tárgyak, az öregedés vagy a kopás. A sérült
membránnal együtt szerelje le a membrántartót.
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A membrántartó membránnal együtt történő javításához vagy cseréjéhez vegye fel a
kapcsolatot a gyártó szervizével. A magas minőségi követelmények miatt ott történik a
membrántartó újbóli burkolása és az alkatrészek ellenőrzése, beleértve a tömítettség
mérését is.
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Szétszerelés ü Ha legalább egy membrán már nem működik kifogástalanul, vagy ha az életkora
miatt ki kell cserélni.

Ábra 6: A felső membrántartó leszerelése

1 Nyissa ki a mérőkamrát, és állapítsa meg, hogy melyik membrán sérült.

2 Ha a sérült membránnal együtt a felső membrántartó eltávolítása szükséges,
csavarja ki a 16 darab csavart T25-TORX® csavarhúzóval.

3 Lazítsa meg és távolítsa el a racsnis bilincset a fogazások egymással szembeni
eltolásával.

Ábra 7: Alsó membrántartó tömlőcsavarkötés

4 Ha a sérült membránnal együtt az alsó membrántartó eltávolítása szükséges,
először oldja le mindkét tömlőt a mérőkamra aljáról, és húzza le őket.

Ábra 8: Racsnis bilincs a mérőkamra alján

5 Csavarja ki a 16 darab csavart T25-TORX® csavarhúzóval.
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6 Lazítsa meg és távolítsa el a racsnis bilincset a fogazások egymással szembeni
eltolásával.

7 A javításra küldéshez csomagolja be a membrántartót úgy, hogy védve legyen a
szállítás közbeni sérülésektől.

8 A visszaküldés előtt vegye fel velünk a kapcsolatot, és küldje el számunkra a
kitöltött szennyezetttségi nyilatkozatot, lásd „A készülék beküldése [} 32]” is.

Összeszerelés • Ha a membrántartót a hibás membránnal együtt elküldte a gyártónak, megtörténik
a membrántartó újbóli burkolása membránnal és a szivárgásvizsgálat elvégzése.
Felső membrántartó esetén kiegészítésképpen új ajakos tömítéseket is kap
ehhez.

• Ha a membrán sérülése esetén elővigyázatossági intézkedéseket kíván tenni, a
készülék gyártójától megvásárolhatja a cseréhez a készre feszített felső és alsó
membrántartókat. Vegye figyelembe, hogy a tárolt membránok élettartama az
eredeti csomagolás felbontásával és a fény hatására csökken.

ü Ön ép membránnal burkolt külön membrántartóval rendelkezik.

1 Rögzítse a meglévő a tömlőt a vizsgálókamra új membránjához.
Rögzítse kívülről a csatlakozást a racsnis bilinccsel. Ehhez helyezze a tömlőt a
membrán hátoldalán található központi csatlakozóba.

2 A felszereléshez tartsa meg a felső membrántartót a csavarfuratokkal a
megfelelő menetes nyílások felett, és csavarja be kézzel a 16 darab csavart
T25-TORX® csavarhúzóval. Húzza meg a csavarokat átlósan 4 Nm
forgatónyomatékkal. 
A felső membrántartó felszerelése 2 irányban lehetséges.

3 Az alsó membrántartó felszereléshez helyezze a membrántartót a
csavarfuratokkal a megfelelő menetes nyílások fölé. Közben vezesse át a
tömlőcsatlakozókat az alsó membrántartóban lévő furatokon. Csak egy
szerelési irány lehetséges.
Csavarja be kézzel a 16 darab csavart T25-TORX® csavarhúzóval. Húzza meg
a csavarokat átlósan 4 Nm forgatónyomatékkal.

4 Szerelje fel az alsót tömlőcsatlakozókat az alsó membrántartón.
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1

2

34
Ábra 9: Membrántartó

1 Felső kamrafél 3 „VENT” - tömlő

2 Alsó kamrafél 4 „INLET” - tömlő

5 Rendezze el derékszögben a fekete tömlővezetéseket. Ez a húzásmentesítést
szolgálja.

6.5 A folyadékleválasztó ellenőrzése

 FIGYELMEZTETÉS

Az egészség veszélyeztetése veszélyes anyagok által

A meghibásodott akkumulátorokkal és elektrolitmaradványokkal való érintkezés maró
hatást válthat ki.

► Akadályozza meg a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.

► Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen kesztyűt, kötényt és arcvédőt.

► Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőztetéséről.

► Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági
utasításokat.

A szennyezett folyadékleválasztók hátrányosan befolyásolhatják a vizsgálókamra
működését és mérési pontosságát. Rendszeresen ellenőrizze a folyadékleválasztó
átlátszó ellenőrzőpoharát az elektrolitmaradványok szempontjából.
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1
Ábra 10: A folyadékleválasztó ellenőrzése

1 Ellenőrzőpohár

► Jelentős szennyeződés esetén cserélje ki az ellenőrzőpoharat.

6.6 A folyadékleválasztó cseréje

 FIGYELMEZTETÉS

Az egészség veszélyeztetése veszélyes anyagok által

A meghibásodott akkumulátorokkal és elektrolitmaradványokkal való érintkezés maró
hatást válthat ki.

► Akadályozza meg a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.

► Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen kesztyűt, kötényt és arcvédőt.

► Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőztetéséről.

► Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági
utasításokat.

Szükséges szerszám Csavarkulcs, 14 mm-es kulcsnyílás

Csavarkulcs, 12 mm-es kulcsnyílás
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1 1
Ábra 11: A folyadékleválasztó cseréje

1 Hollandi anyák (fém)

1 A folyadékleválasztó cseréjéhez lazítsa meg a hollandi anyákat, és húzza le a
tömlőt.

2 Cserélje ki a szennyezett folyadékleválasztót egy új folyadékleválasztóra. Vegye
figyelembe a beszerelési irányt!

3 Húzza meg ismét erősen a hollandi anyát.

6.7 A tömlők tisztítása

 FIGYELMEZTETÉS

Az egészség veszélyeztetése veszélyes anyagok által

A meghibásodott akkumulátorokkal és elektrolitmaradványokkal való érintkezés maró
hatást válthat ki.

► Akadályozza meg a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.

► Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen kesztyűt, kötényt és arcvédőt.

► Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőztetéséről.

► Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági
utasításokat.

A szivárgásvizsgálat során a rendszer két tömlőn keresztül szívja a levegőt a
vizsgálókamrából, amelyek végén részben szűrőpatron található, lásd „”. Csekély
nedvességbejutás vagy kondenzvízképződés esetén a tömlőket műszaki képzettségű
szakember szerelheti le.

1 A tömlők leszereléséhez lazítsa meg a csavarkötéseket, és húzza le a tömlőket
a szűrőpatronnal együtt.
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ð Ha nagyobb mennyiségű folyadék kerül a tömlők alsó tartományába,
forduljon a szervizhez.

2 Szükség esetén cserélje ki a tömlőket és a szűrőpatronokat, lásd “Az egysoros
szűrő cseréje [} 27]“.

3 Ismét helyezze be a tömlőket a szűrőpatronokkal együtt.
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6.8 Egysoros szűrő ellenőrzése
A szennyezett szűrők hátrányosan befolyásolhatják a szivárgásmérő működését és
mérési pontosságát. Rendszeresen ellenőrizze az átlátszó szűrőelemeket (egysoros
szűrő) a beszívott por szempontjából.

1 2 1

Ábra 12: Egysoros szűrő ellenőrzése

1 Hollandi anyák (fém) 2 Szűrőelem

► Cserélje ki a szűrőelemeket jelentős szennyeződés esetén.

Ehhez lásd még

2 Az egysoros szűrő cseréje [} 27]

2 Egysoros szűrő ellenőrzése [} 27]

6.9 Az egysoros szűrő cseréje

 FIGYELMEZTETÉS

Az egészség veszélyeztetése veszélyes anyagok által

A meghibásodott akkumulátorokkal és elektrolitmaradványokkal való érintkezés maró
hatást válthat ki.

► Akadályozza meg a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.

► Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen kesztyűt, kötényt és arcvédőt.

► Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőztetéséről.

► Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági
utasításokat.

Szűrőkészlet 200009854

Szükséges szerszám Csavarkulcs, 12 mm-es kulcsnyílás
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Az egysoros szűrők cseréje is 4 évente történik a gyártó szervizszolgáltatása
keretében, lásd „” is.

1 Ahhoz, hogy a tömlő a szűrőelemről lehúzható legyen, lazítsa meg a hollandi
anyákat egy csavarkulccsal, lásd „Egysoros szűrő ellenőrzése [} 27]”.

2 Cserélje ki a szennyezett szűrőelemet új szűrőelemre. Vegye figyelembe a
beszerelési irányt!

3 Húzza meg ismét erősen a szűrőelem hollandi anyáit.

6.10 A vizsgálókamra csuklópántjainak cseréje
CS4 vizsgálókamra csuklópánt
(készlet)

Megrendelési szám: 200006381

Szükséges szerszám T45-TORX® csavarhúzó

ü A cseréhez két csuklópántos készlet áll rendelkezésére.

1 Zárja le a vizsgálókamrát.

2 Győződjön meg arról, hogy a készülék a hálózati csatlakozódugó kihúzásával le
van választva az áramellátásról.

3 Csavarja ki a készülék hátoldalán a négy csuklópánt csavart az alsó
vizsgálókamra gyűrűjén egy T45-TORX® csavarhúzóval.

4 Óvatosan nyissa ki a vizsgálókamra fedelét, és húzza hátrafelé.

ð Ezáltal kihúzza a rugót az alsó vizsgálókamra gyűrű vezetőjéből.

5 Annak érdekében, hogy ne karcolja meg a vizsgálókamra fedelét, helyezze a
kupolával egy puha alapra.

6 A vizsgálókamra fedelének belső oldalán csavarja ki mindegyik csuklópánt
mindkét csavarját.
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7 Vegye le és cserélje ki a meghibásodott csuklópántokat.

8 A felszerelést fordított sorrendben végezze.

6.11 A mérőkamra csavarrugójának cseréje
CS4 vizsgálókamra csavarrugó Megrendelési szám: 200006389

Szükséges szerszám • T25-TORX® csavarhúzó

• T45-TORX® csavarhúzó

ü A hibás csavarrugó cseréjéhez rendelkezik ép csavarrugóval.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék a hálózati csatlakozódugó kihúzásával le
van választva az áramellátásról.

2 Nyissa ki a vizsgálókamra fedelét.

Ábra 13: Csavarrugó - fedél

3 Egy T25-TORX® csavarhúzóval lazítsa meg a fekete rugóház mindkét
csavarját, és vegye le a rugóházat.

4 Zárja le a vizsgálókamrát.
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Ábra 14: Rögzítés az alsó membrántartón

5 Távolítsa el T45-TORX® csavarhúzó segítségével az alsó vizsgálókamra két
csuklópánt csavarját mindkét oldalon.

6 Óvatosan emelje meg a felső vizsgálókamra fedelét. Mihelyt tehermentesül a
rugó, kissé húzza ki a vizsgálókamra fedelének hátoldalán, hogy kivegye a
rugót az alsó tartó vezetőjéből, és kihúzza hátrafelé.

ð Ezáltal kihúzza a rugót az alsó vizsgálókamra gyűrű vezetőjéből, lásd „A
vizsgálókamra csuklópántjainak cseréje [} 28]” is.

7 Annak érdekében, hogy ne karcolja meg a vizsgálókamra fedelét a kupolával
együtt, helyezze egy puha alapra.

8 Húzza ki és cserélje ki a hibás rugót.

9 A felszerelést fordított sorrendben végezze.
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6.12 A gyártó általi szerviz
A készüléken belüli karbantartási munkákat csak a gyártó végezheti. Javasoljuk, hogy
a készülék karbantartását négy évenként végeztesse el a gyártó szervizével.

Szervizcsomag • Az egysoros szűrő cseréje

• A folyadékleválasztó cseréje

6.13 FTC3000 karbantartási terv
Alkatrészek /
Leírás

Alkatrészszám Részegység Üzemórák /
Évek

Javítási fázis

Felső
membrántartó
cseréje

200 010 776 FTC3000 2 év / Szükség
esetén csere

II

Alsó
membrántartó
cseréje

200 010 777 FTC3000 2 év / Szükség
esetén csere

II

Folyadéklevála
sztó-készlet

201 009 857 FTC3000 2 év / Szükség
esetén csere

II

Egysoros szűrő 200 009 854 FTC3000 10.000 /
Szükség
esetén csere

II

Zsanércsere 200 063 81 FTC3000 Szükség
esetén csere

II

Csavarrugócse
re

200 062 89 FTC3000 Szükség
esetén csere

II

Tábl. 1: FTC3000 karbantartási terv

I. javítási fázis: Ügyfél

II. javítási fázis: Az INFICON által műszaki oktatásban részesített ügyfél (kezelési
útmutató)

III. javítási fázis: INFICON szerviz mérnök
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7 Üzemen kívül helyezés

7.1 A készülék ártalmatlanítása
A készüléket az üzemeltető ártalmatlaníthatja vagy elküldheti a gyártóhoz. A készülék
újrahasznosítható anyagokból készült. A hulladék mennyiségének csökkentése és a
környezet védelme érdekében használja ki ezt a lehetőséget.

• Ártalmatlanításkor tartsa be az adott országban érvényes környezetvédelmi és
biztonsági előírásokat.

A vizsgálókamrát nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

7.2 A készülék beküldése

 FIGYELMEZTETÉS

Veszély egészségre ártalmas anyagok miatt

A szennyezett készülékek veszélyeztethetik az egészségét. A szennyezetségi
nyilatkozat a készülékkel érintkező valamennyi személy védelmét szolgálja.

► Töltse ki teljesen a szennyezettségi nyilatkozatot.

1 A visszaküldés előtt vegye fel velünk a kapcsolatot, és küldje el számunkra a
kitöltött szennyezettségi nyilatkozatot.

ð Ekkor kap tőlünk egy visszaküldési számot.

2 A visszaküldéshez használja az eredeti csomagolást.

3 A készülék elküldése előtt csatolja a kitöltött szennyezettségi nyilatkozat
másolatát. Lásd lent.
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8 Tartozékok és pótalkatrészek
Megrendelési szám

CS4 szűrőkészlet 200006373

FTC3000 komplett felső membrántartó 200010776

FTC3000 komplett alsó membrántartó 200010777

Folyadékleválasztó + tömlők 200009855

Egysoros szűrő 200009854

CS4 mérőkamra csuklópánt (készlet) 200006381

CS4 mérőkamra rugó 200006389
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9 CE megfelelőségi nyilatkozat
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