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1 Despre acest manual
În document sunt menţionate în diverse împrejurări nume de produse, care servesc
numai în scop de identificare şi sunt proprietatea deţinătorilor de drepturi
corespunzători.

1.1 Categorii vizate
Acest manual de exploatare se adresează administratorului şi personalului tehnic de
specialitate calificat cu experienţă în domeniul tehnicii de verificare a etanşeităţii şi
integrării testerelor de etanşeitate în instalaţii de verificare a etanşeităţii. Montarea şi
utilizarea aparatului necesită suplimentar cunoştinţe în lucrul cu interfeţe electronice.

1.2 Indicaţii de avertizare

 PERICOL

Pericol iminent direct cu accidente mortale sau vătămări grave drept
consecinţă

 AVERTISMENT

Situaţie periculoasă cu posibile accidente mortale sau vătămări grave drept
consecinţă

 ATENŢIE

Situaţie periculoasă cu vătămări uşoare drept consecinţă

INDICAŢIE

Situaţie periculoasă cu prejudicii materiale sau aduse mediului drept
consecinţă
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1.3 Definiţii ale noţiunilor

Cea mai mică rată de scurgere detectabilă

Cea mai mică rată de scurgere detectabilă, pe care o poate înregistra detectorul de
scurgeri în condiţii ideale (< 1 x 10-6 mbari l/s*).

* Rată de scurgere echivalentă în heliu la o diferenţă de presiune de 1000 mbari faţă
de 0 mbari.

GCU

Gas Control Unit ≙ unitate de control al vidului (aparat de bază, sistem de comandă a
aparatului)

GDU

Gas Detection Unit ≙ sistem de detectare a gazului (unitate de detectare a gazului)

DMC

Dimetil carbonat, solvent tipic în electrolitul bateriei. Nr. CAS 616-38-6

MSDS

Material Safety Data Sheet ≙ fişă cu datele de siguranţă
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2 Securitate

 AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate din cauza materialelor şi substanţelor periculoase

În cazul contactului cu baterii defecte şi reziduuri de electrolit se pot produce arsuri
chimice.

► Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

► Evitaţi inhalarea acestui tip de substanţe.

► Verificaţi numai etanşeitatea celulelor care nu prezintă deteriorări după prima
examinare.

► Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată, în special mănuşi, şorţ şi apărătoare
pentru faţă.

► Asiguraţi o ventilare suficientă la postul de lucru.

► Aveţi în vedere indicaţiile de securitate din fişele cu datele de siguranţă ale
obiectelor de verificat.

INDICAŢIE

Deteriorarea celulelor de baterie din cauza corpurilor străine ascuţite

Pe parcursul procesului de verificare, corpurile străine ascuţite pot pătrunde în celulele
de baterie şi pot provoca un scurtcircuit.

► Asiguraţi-vă că în camera de verificare nu se află niciodată corpuri străine.

 ATENŢIE

Avertizare împotriva vătămării mâinilor

► Deschideţi şi închideţi camera de verificare numai dacă degetele dumneavoastră se
află în afara semicamerelor de verificare şi în afara razei de pivotare a camerei de
verificare.
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Măsurări imprecise din cauza camerei de verificare murdare

Electrolitul scurs poate contamina camera de verificare.

► După depistarea scurgerilor, controlaţi foliile de elastomeri de la camera de
verificare pentru a depista eventualele contaminări cu electrolit scurs.

► Evitaţi inhalarea gazelor şi vaporilor nocivi pentru sănătate.

► Păstraţi curate garniturile semicamerelor de verificare.

► Îndepărtaţi impurităţile grosiere utilizând o lavetă fără praf. Aceste impurităţi pot
denatura rezultatele măsurării. Aparatul dispune de o funcţie de spălare care poate
fi executată în cazul murdăririi reduse, consultaţi manualul ELT3000 „Spălarea
aparatului”. Utilizaţi în acest scop echipamentul personal de protecţie.

► În caz de murdărire intensă, înlocuiţi inelele camerei de verificare.

2.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
Camera de verificare flexibilă în combinaţie cu unitatea de control al vidului de la
ELT3000 permite efectuarea verificărilor de etanşeitate la obiectele de verificat.
Datorită camerei de verificare flexibile, obiectul de verificat este rezemat de la exterior.

Obiectele de verificat trebuie să fie umplute cu un electrolit, la care, în mod ideal, una
din componentele solventului constă din dimetil carbonat (DMC, nr. CAS 616-38-6).

Utilizări eronate Evitaţi următoarele utilizări neconforme cu destinaţia:

• În funcţie de structura internă a obiectelor de verificat şi de geometriile exterioare,
pot apărea local tensiuni mecanice la obiectele de verificat. De aceea, obiectele
de verificat şi alte componente aflate în camera de verificare se pot deteriora.
Asiguraţi curăţenia camerei de verificare şi peretelui exterior al obiectelor de
verificat.

Verificarea etanşeităţii cu obiecte de verificat încărcate reprezintă un risc de
securitate suplimentar şi poate fi efectuată numai de personal instruit
corespunzător de producător.

• Aveţi grijă ca rezemarea corpurilor de probă de membrana flexibilă să se realizeze
pe toate laturile. Distanţa dintre obiectele de verificat din camera de verificare
trebuie să fie de cel puţin patru ori grosimea corpurilor de probă ca distanţă pe
întreaga circumferinţă faţă de alte corpuri de probă. De asemenea, trebuie
menţinută o distanţă de cel puţin 5 cm faţă de marginea camerei de verificare.

De asemenea, în camera de verificare nu trebuie introduse şi alte materiale (de
exemplu, suporturi pentru mai multe obiecte de verificat), în caz contrar, nu va fi
posibilă stabilizarea fiabilă a obiectelor de verificat de către membrana camerei de
verificare.

• Utilizarea în afara specificaţiilor tehnice, consultaţi secţiunea „Date tehnice”.

• Utilizarea în zone radioactive.
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• Închiderea camerei de verificare, în timp ce degetele dumneavoastră se află în
raza de pivotare a camerei de verificare.

• Utilizarea de accesorii sau piese de schimb, care nu sunt enumerate în acest
manual de utilizare.

• Verificarea obiectelor de verificat ale căror prize de curent pot fi scurtcircuitate prin
inelul camerei de verificare.

• Verificarea obiectelor de verificat care ating gulerele de etanşare ale camerei cu
folie.

• Verificarea obiectelor ascuţite.

• Verificarea obiectelor ude sau umede.

• Verificarea obiectelor de verificat cu diferenţe de temperatură semnificative faţă de
mediu.

• Utilizarea aparatului în atmosfere cu potenţial exploziv.

• Evacuarea prin pompare a lichidelor, respectiv vaporilor care formează condens.

Indicaţie: Acest dispozitiv nu este prevăzut pentru utilizarea în zone rezidenţiale şi nu
poate asigura o protecţie adecvată a recepţiei radio în astfel de medii.
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3 Pachet de livrare, transport
Pachetul de livrare Articol Număr

Cameră de verificare FTC3000 1

Manual de utilizare 1

Furtunuri cu filtru şi etriere unghiulare 2

Bolţ vertical 4

Piuliţă zimţată 4

► Verificaţi integralitatea pachetului de livrare după primirea produsului.

Transport

INDICAŢIE

Deteriorare din cauza transportului

În timpul transportului, aparatul poate suferi deteriorări dacă are un ambalaj
neadecvat.

► Păstraţi ambalajul original.

► Transportaţi aparatul numai în ambalajul original.

Depozitarea Depozitaţi aparatul respectând datele tehnice, consultaţi „Date tehnice”.

INDICAŢIE

Pierdere din cauza depozitării prea îndelungate

Securitatea în funcţionare a membranelor camerei de verificare este limitată în timp.

► Nu depozitaţi membranele pentru mai mult de 3 ani.

► Depozitaţi camera de verificare, respectiv alte membrane într-un mediu uscat şi ferit
de lumină.
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4 Instalare

4.1 Amplasare
• Pentru a nu denatura rezultatele măsurării, prevedeţi pentru aparat un

amplasament cu temperatura încăperii pe cât posibil constantă.

• Nu expuneţi aparatul la radiaţia solară directă.

 AVERTISMENT

Pericol provocat de umiditate şi electricitate

Umiditatea care pătrunde în aparat poate provoca vătămări prin electrocutare şi
prejudicii materiale prin scurtcircuitare.

► Exploataţi aparatul numai într-un mediu uscat.

► Exploataţi aparatul la distanţă de sursele de lichid şi umiditate.



4 | Instalare INFICON

12 / 38 FTC3000--BA-mima95ro1-02-(2103)

4.2 Racordarea aparatului

1 2 3
Fig. 1: Racordul FTC3000 la GCU

1 „VENT” 3 Conexiune pentru întrerupătorul de
proximitate (pentru pornirea automată a
măsurării) cu afişaj roşu-verde şi conexiune
ESD.

2 „INLET”
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5 Descriere

1

1

1

2 3 4

5

Fig. 2: FTC3000

1 Adaptor de preluare bolţ vertical
(4x)

2 Dom de vizualizare

3 Mâner pentru deschiderea
camerei de verificare

4 Suport superior membrană

5 Suport inferior membrană

5.1 Funcţie
Aşezaţi obiectul de verificat între membranele elastice ale camerei de verificare
flexibile. Prin evacuarea prin pompare a aerului din camera de verificare se produce o
scădere a presiunii dintre obiectul de verificat şi camera de verificare. Membranele
flexibile înconjoară obiectul de verificat şi îl sprijină.

Ca urmare a acestei scăderi de presiune, prin neetanşeităţile din obiectul de verificat
aflat în camera de verificare se va scurge gaz. Acest gaz este dirijat în vederea
analizei în GDU (unitatea de detectare a gazului).
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După analiză, se compensează rezultatul cu valoarea de prag setată. Este emis un
semnal distinct privind etanşeitatea/neetanşeitatea.
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5.2 Structura aparatului

INDICAŢIE

Prejudicii materiale din cauza montării necorespunzătoare

Montarea trebuie efectuată numai de către angajaţii INFICON sau de către personal
instruit.

Instalarea şi racordarea aparatului poate fi efectuată numai angajaţii INFICON sau de
personal instruit.

Exemplu de utilizare

1

2 3

45
Fig. 3: FTC3000 montat pe GCU

1 Bolţ vertical spate (2x) 2 Cameră de verificare

3 Piuliţă zimţată (4x) 4 GCU

5 Bolţ vertical faţă (2x)

1 Îndepărtaţi cele patru şuruburi de pe partea superioară a unităţii de control al
vidului.
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INDICAŢIE

Pentru a asigura o împământare corectă, trebuie fixate corect cele patru
bolţuri verticale.

Cuplul de strângere al bolţurilor verticale din faţă este de 7,4 Nm.

Cuplul de strângere al bolţurilor verticale din spate este de 17,8 Nm.

2 Introduceţi prin rotire cele două bolţuri verticale din faţă în orificiile filetate
prevăzute pe unitatea de control al vidului.

3 Introduceţi prin rotire cele două bolţuri verticale din spate în orificiile filetate
prevăzute pe unitatea de control al vidului.

4 Aşezaţi camera de verificare pe bolţurile verticale şi fixaţi camera închisă cu
cele două piuliţe zimţate frontale.

5 Deschideţi camera şi fixaţi cele două piuliţe zimţate posterioare.

6 Conectaţi racordurile cu cablurile şi furtunurile de legătură din pachetul de
livrare conform „Racordarea aparatului [} 12]”.

5.3 Identificatoarele de pe aparat
Identificatoarele de pe aparat au următoarea semnificaţie:

Este interzisă eliminarea aparatului împreună cu deşeurile menajere.

Avertizare împotriva vătămării mâinilor

Citirea manualului de utilizare
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5.4 Date tehnice

Date mecanice

Dimensiuni cameră închisă (L x l x Î) 590 mm x 520 mm x 270 mm

Dimensiuni cameră deschisă (L x l x Î) 590 mm x 520 mm x 660 mm

Adâncime de montare (cu filtru) 740 mm

Greutate -- kg

Date electrice

Tensiune de lucru 24 V CC

Putere consumată 10 W

Date fizice

Domeniu de presiune De la 1080 hPa până la 1 hPa

Condiţii de mediu

Domeniu de temperatură (°C) 10 °C până la 40 °C

Umiditate relativă a aerului (%) 80% la 30 °C, cu descreştere liniară până
la 50% la 40 °C

Înălţime peste nivelul mării (m) 2000 m

Grad de murdărire II
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6 Curăţare şi întreţinere

6.1 Expediere în vederea întreţinerii sau reparării
Puteţi expedia aparatul dumneavoastră la producător în vederea întreţinerii sau
reparării. Pentru mai multe detalii, consultaţi „”.

6.2 Curăţarea carcasei
Suprafeţele aparatului sunt realizate din aluminiu, IIR (cauciuc butilic), PMMA, oţel
inoxidabil şi PETP

1 Asiguraţi-vă că aparatul de bază ELT3000 este decuplat de la sursa de
alimentare electrică scoţând fişa de reţea din aceasta.

2 Pentru curăţarea exterioară a camerei de verificare utilizaţi un agent de curăţare
uzual pentru suprafeţe din material plastic sau metalice (de exemplu, agenţi de
curăţare universali neagresivi). Nu utilizaţi solvenţi care pot ataca materialul
plastic sau metalul.

3 Evitaţi toate zonele din interiorul camerei care sunt expuse vidului.

6.3 Curăţarea membranelor şi garniturilor cu
manşetă
Pe partea superioară şi inferioară a camerei de măsură se află membrane negre care
alcătuiesc interiorul camerei de verificare. Cele două garnituri cu manşetă se află la
semicamera superioară.
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Fig. 4: FTC3000 cu GCU

1 Spălaţi membrana şi garniturile cu manşetă cu o lavetă umedă. În caz de
murdărire redusă (de exemplu, cu praf), utilizaţi pentru umezire exclusiv apă
caldă. În caz de murdărire intensă (de exemplu, cu reziduuri de electrolit),
utilizaţi pentru umezire solventul principal al electrolitului utilizat. Evitaţi alte
substanţe de curăţare care conţin alcool, vaselină sau uleiuri.

2 Asiguraţi uscarea completă a membranei şi garniturilor cu manşetă.
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6.4 Înlocuirea membranelor

 AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate din cauza materialelor şi substanţelor periculoase

În cazul contactului cu baterii defecte şi reziduuri de electrolit se pot produce arsuri
chimice.

► Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

► Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată, în special mănuşi, şorţ şi apărătoare
pentru faţă.

► Asiguraţi o ventilare suficientă la postul de lucru.

► Aveţi în vedere indicaţiile de securitate din fişele cu datele de siguranţă ale
obiectelor de verificat.

Semicamera superioară Expediere în vederea reparării sau comandă
de reparaţie

Semicamera inferioară Expediere în vederea reparării sau comandă
de reparaţie

Sculă necesară Şurubelniţă T25-TORX®

Cheie pentru şuruburi, cu deschiderea de 12

1

2

34
Fig. 5: Suport membrană

1 Semicamera superioară 3 Furtun „VENT”

2 Semicamera inferioară 4 Furtun „INLET”

Pe parcursul unei măsurări, prin evacuarea prin pompare a aerului se alipesc două
membrane de sus şi de jos pe obiectul de verificat.
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Membranele pot deveni neetanşe, nemaifiind posibilă efectuarea de măsurări precise.
Cauzele prejudiciilor pot fi obiectele cu muchii ascuţite, îmbătrânirea sau uzura.
Demontaţi suportul membranei, inclusiv membrana deteriorată.

Pentru repararea sau înlocuirea suportului membranei cu membrana, adresaţi-vă
centrului de service al producătorului. Din cauza cerinţelor înalte de calitate,
reîmbrăcarea suportului membranei şi verificarea componentelor, inclusiv măsurarea
etanşeităţii se efectuează acolo.
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Demontarea ü Cel puţin o membrană nu mai funcţionează impecabil sau trebuie înlocuită din
motive de îmbătrânire.

Fig. 6: Demontarea suportului superior al membranei

1 Deschideţi camera de măsură şi stabiliţi care membrană este deteriorată.

2 Pentru a îndepărta, dacă este necesar, suportul superior al membranei, inclusiv
membrana deteriorată, deşurubaţi cele 16 şuruburi utilizând o şurubelniţă T25-
TORX®.

3 Desfaceţi şi îndepărtaţi dispozitivul de prindere cu clichet prin mutarea reciprocă
a rândurilor de dinţi.

Fig. 7: Îmbinarea filetată a furtunului la suportul inferior al membranei

4 Pentru a îndepărta, dacă este necesar, suportul inferior al membranei, inclusiv
membrana deteriorată, desfaceţi mai întâi cele două furtunuri de pe partea
inferioară a camerei de măsură şi desprindeţi-le.

Fig. 8: Dispozitivul de prindere cu clichet pe partea inferioară a camerei de măsură

5 Deşurubaţi cele 16 şuruburi utilizând o şurubelniţă T25-TORX®.
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6 Desfaceţi şi îndepărtaţi dispozitivul de prindere cu clichet prin mutarea reciprocă
a rândurilor de dinţi.

7 În vederea reparării, ambalaţi suportul membranei astfel încât să fie protejat
împotriva deteriorărilor din timpul transportului.

8 Înainte de returnare, luaţi legătura cu noi şi trimiteţi-ne o declaraţie de
contaminare completată, consultaţi şi „Expedierea aparatului [} 33]”.

Montarea • În cazul în care aţi expediat producătorului un suport membrană cu membrană
defectă, suportul dumneavoastră a fost reîmbrăcat cu o membrană şi a fost
efectuată o verificare a etanşeităţii. În cazul unui suport superior al membranei au
fost montate suplimentar şi garnituri cu manşetă noi.

• Dacă doriţi să luaţi măsuri de precauţie în cazul deteriorării unei membrane, puteţi
să achiziţionaţi de la producătorul aparatului suporturi superioare şi inferioare de
membrană gata îmbrăcate pentru înlocuire. Reţineţi că durata de viaţă a
membranelor depozitate se reduce în urma deschiderii ambalajului original şi din
cauza incidenţei luminii.

ü Dispuneţi de un suport membrană separat cu membrană intactă.

1 Fixaţi furtunul existent la membrana nouă a camerei.
Fixaţi din exterior îmbinarea cu dispozitivul de prindere cu clichet. Introduceţi în
acest caz furtunul în racordul central existent pe partea posterioară a
membranei.

2 Pentru montarea suportului superior al membranei, ţineţi-l cu orificiile pentru
şuruburi poziţionate deasupra orificiilor filetate prevăzute şi strângeţi cele 16
şuruburi utilizând o şurubelniţă T25-TORX®. Strângeţi ferm în cruce la un cuplu
de 4 Nm. 
Montarea suportului superior al membranei este posibil în 2 direcţii.

3 Pentru montarea suportului inferior al membranei, aşezaţi suportul membranei
cu orificiile pentru şuruburi deasupra orificiilor filetate prevăzute. Dirijaţi
racordurile de furtun prin orificiile din suportul inferior al membranei. Este
posibilă o singură direcţie de montare.
Strângeţi manual cele 16 şuruburi utilizând o şurubelniţă T25-TORX®. Strângeţi
ferm în cruce la un cuplu de 4 Nm.

4 Montaţi racordurile de furtun inferioare pe suportul inferior al membranei.
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1

2

34
Fig. 9: Suport membrană

1 Semicamera superioară 3 Furtun „VENT”

2 Semicamera inferioară 4 Furtun „INLET”

5 Aduceţi ghidajele de furtun negre într-o dispunere perpendiculară. Acest lucru
serveşte la descărcarea de tracţiune.

6.5 Verificarea separatorului de lichide

 AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate din cauza materialelor şi substanţelor periculoase

În cazul contactului cu baterii defecte şi reziduuri de electrolit se pot produce arsuri
chimice.

► Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

► Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată, în special mănuşi, şorţ şi apărătoare
pentru faţă.

► Asiguraţi o ventilare suficientă la postul de lucru.

► Aveţi în vedere indicaţiile de securitate din fişele cu datele de siguranţă ale
obiectelor de verificat.

Funcţionarea camerei de verificare şi precizia de măsurare a testerului de etanşeitate
pot fi influenţate negativ de separatoarele de lichide murdare. Verificaţi cu regularitate
dacă vizorul transparent al separatorului de lichide prezintă reziduuri de electrolit.
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1
Fig. 10: Verificarea separatorului de lichide

1 Vizor

► Înlocuiţi vizorul în caz de murdărire intensă.

6.6 Înlocuirea separatorului de lichide

 AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate din cauza materialelor şi substanţelor periculoase

În cazul contactului cu baterii defecte şi reziduuri de electrolit se pot produce arsuri
chimice.

► Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

► Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată, în special mănuşi, şorţ şi apărătoare
pentru faţă.

► Asiguraţi o ventilare suficientă la postul de lucru.

► Aveţi în vedere indicaţiile de securitate din fişele cu datele de siguranţă ale
obiectelor de verificat.

Sculă necesară Cheie pentru şuruburi, cu deschiderea de 14

Cheie pentru şuruburi, cu deschiderea de 12



6 | Curăţare şi întreţinere INFICON

26 / 38 FTC3000--BA-mima95ro1-02-(2103)

1 1
Fig. 11: Înlocuirea separatorului de lichide

1 Piuliţe olandeze (metal)

1 Pentru a înlocui separatorul de lichide, desfaceţi piuliţele olandeze şi desprindeţi
furtunul.

2 Înlocuiţi separatorul de lichide murdar cu un separator de lichide nou. Ţineţi cont
de direcţia de montare!

3 Strângeţi din nou ferm piuliţele olandeze.

6.7 Curăţarea furtunurilor

 AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate din cauza materialelor şi substanţelor periculoase

În cazul contactului cu baterii defecte şi reziduuri de electrolit se pot produce arsuri
chimice.

► Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

► Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată, în special mănuşi, şorţ şi apărătoare
pentru faţă.

► Asiguraţi o ventilare suficientă la postul de lucru.

► Aveţi în vedere indicaţiile de securitate din fişele cu datele de siguranţă ale
obiectelor de verificat.

La verificarea etanşeităţii se aspiră aer din camera de verificare prin două furtunuri, la
capătul cărora se află parţial un cartuş de filtru, consultaţi „”. În cazul unui aport redus
de lichid sau de formare de condens, furtunurile pot fi demontate de către un specialist
cu instruire tehnică.

1 Pentru a demonta furtunurile, desfaceţi îmbinările filetate şi desprindeţi
furtunurile, inclusiv cartuşul de filtru.
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ð Dacă a ajuns o cantitate mai mare de lichid în zona inferioară a furtunurilor,
adresaţi-vă centrului de service.

2 Dacă este necesar, înlocuiţi furtunurile şi cartuşele de filtru, consultaţi
„Înlocuirea filtrului Inline [} 28]”.

3 Montaţi din nou furtunurile cu cartuşele de filtru.
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6.8 Verificarea filtrului Inline
Funcţionarea şi precizia măsurării testerului de etanşeitate pot fi influenţate negativ de
filtrele murdare. Verificaţi cu regularitate elementele de filtru transparente (filtrul Inline)
cu privire la praful aspirat.

1 2 1

Fig. 12: Verificarea filtrului Inline

1 Piuliţe olandeze (metal) 2 Element de filtru

► Înlocuiţi elementele de filtru în caz de murdărire accentuată.

Pentru aceasta, consultaţi şi

2 Înlocuirea filtrului Inline [} 28]

2 Verificarea filtrului Inline [} 28]

6.9 Înlocuirea filtrului Inline

 AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate din cauza materialelor şi substanţelor periculoase

În cazul contactului cu baterii defecte şi reziduuri de electrolit se pot produce arsuri
chimice.

► Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

► Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată, în special mănuşi, şorţ şi apărătoare
pentru faţă.

► Asiguraţi o ventilare suficientă la postul de lucru.

► Aveţi în vedere indicaţiile de securitate din fişele cu datele de siguranţă ale
obiectelor de verificat.

Set filtru 200009854

Sculă necesară Cheie pentru şuruburi, deschidere de 12 mm
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Filtrele Inline sunt înlocuite şi la fiecare 4 ani în centrul de service al producătorului,
consultaţi şi „”.

1 Pentru a putea desprinde furtunul de pe elementul de filtru, desfaceţi piuliţele
olandeze cu o cheie de şuruburi, consultaţi „Verificarea filtrului Inline [} 28]”.

2 Înlocuiţi elementul de filtru murdar cu un element de filtru nou. Ţineţi cont de
direcţia de montare!

3 Strângeţi ferm piuliţele olandeze ale elementului de filtru.

6.10 Înlocuirea şarnierelor camerei de verificare
Şarniere cameră de verificare CS4
(set)

Număr de comandă 200006381

Sculă necesară Şurubelniţă T45-TORX®

ü Dispuneţi de un set cu două şarniere pentru înlocuire.

1 Închideţi camera de verificare.

2 Asiguraţi-vă că, aparatul este decuplat de la alimentarea electrică prin
detaşarea fişei de reţea.

3 Deşurubaţi cele patru şuruburi de la şarnieră de pe partea posterioară a
aparatului, de la inelul inferior al camerei de verificare, utilizând o şurubelniţă
T45-TORX®.

4 Deschideţi cu atenţie capacul camerei de verificare şi trageţi-l spre partea
posterioară.

ð Astfel, arcul este extras din ghidajul inelului inferior al camerei de verificare.

5 Pentru a nu zgâria capacul camerei de verificare, aşezaţi-l cu domul pe un
suport moale.

6 Deşurubaţi cele două şuruburi de la fiecare şarnieră de pe partea interioară a
capacului camerei de verificare.
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7 Extrageţi şarnierele defecte şi înlocuiţi-le.

8 Montaţi în ordine inversă.

6.11 Înlocuirea arcului spiral al camerei de măsură
Arc spiral cameră de verificare CS4 Număr de comandă 200006389

Sculă necesară • Şurubelniţă T25-TORX®

• Şurubelniţă T45-TORX®

ü Dispuneţi de un arc spiral intact pentru înlocuirea unui arc spiral defect.

1 Asiguraţi-vă că, aparatul este decuplat de la alimentarea electrică prin
detaşarea fişei de reţea.

2 Deschideţi capacul camerei de verificare.

Fig. 13: Apărătoare arc spiral

3 Desfaceţi cele două şuruburi ale carcasei negre a arcului utilizând o şurubelniţă
T25-TORX® şi detaşaţi carcasa arcului.

4 Închideţi camera de verificare.
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Fig. 14: Fixarea pe suportul inferior al membranei

5 Scoateţi cele două şuruburi de la şarnieră de pe ambele părţi ale camerei de
verificare inferioare utilizând o şurubelniţă T45-TORX®.

6 Ridicaţi cu atenţie capacul superior al camerei de verificare. Imediat ce arcul
este destins, trageţi-l uşor de partea posterioară a capacului camerei de
verificare, pentru a extrage arcul din ghidajul de la elementul portant inferior şi
trageţi-l spre partea posterioară.

ð Ca urmare este extras arcul din ghidajul inelului inferior al camerei de
verificare, consultaţi şi „Înlocuirea şarnierelor camerei de verificare [} 29]”.

7 Pentru a nu zgâria capacul camerei de verificare cu domul, depuneţi-l pe un
suport moale.

8 Extrageţi arcul defect şi înlocuiţi-l.

9 Montaţi în ordine inversă.
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6.12 Service efectuat de producător
Lucrările de întreţinere a interiorului aparatului trebuie efectuate numai de către
producător. Recomandăm întreţinerea aparatului la intervale de patru ani în centrul de
service al producătorului.

Pachet de service • Înlocuirea filtrului Inline

• Înlocuirea separatorului de lichide

6.13 Plan de întreţinere FTC3000
Componentă /
Descriere

Număr de piesă Ansamblu Ore de lucru /
Ani

Etapă de
reparare

Înlocuire suport
superior al
membranei

200 010 776 FTC3000 2 ani / Înlocuiţi
dacă este
necesar

II

Înlocuire suport
inferior al
membranei

200 010 777 FTC3000 2 ani / Înlocuiţi
dacă este
necesar

II

Set
separatoare de
lichide

201 009 857 FTC3000 2 ani / Înlocuiţi
dacă este
necesar

II

Filtru Inline 200 009 854 FTC3000 10.000 /
Înlocuiţi dacă
este necesar

II

Înlocuire
şarnieră

200 063 81 FTC3000 Înlocuiţi dacă
este necesar

II

Înlocuire arc
spiral

200 062 89 FTC3000 Înlocuiţi dacă
este necesar

II

Tab. 1: Plan de întreţinere FTC3000

Etapa de reparare I: Client

Etapa de reparare II: Client cu pregătire tehnică de la INFICON (manual de utilizare)

Etapa de reparare III: Inginer centru de service INFICON
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7 Scoaterea din funcţiune

7.1 Eliminarea aparatului
Aparatul poate fi eliminat de administrator sau expediat la producător. Aparatul este
realizat din materiale reutilizabile. Pentru a evita producerea de deşeuri şi a proteja
mediul înconjurător, este recomandabil să faceţi uz de această posibilitate.

• În cazul eliminării, ţineţi cont de normele de mediu şi de securitate din ţara
dumneavoastră.

Este interzisă eliminarea camerei de verificare împreună cu deşeurile
menajere.

7.2 Expedierea aparatului

 AVERTISMENT

Pericol provocat de substanţele nocive pentru sănătate

Aparatele contaminate pot periclita sănătatea. Declaraţia de contaminare serveşte
protecţiei tuturor persoanelor care vin în contact cu aparatul.

► Completaţi în totalitate declaraţia de contaminare.

1 Înainte de returnare, contactaţi-ne şi trimiteţi-ne o declaraţie de contaminare
completată.

ð Apoi veţi primi de la noi un număr de retur.

2 Utilizaţi ambalajul original pentru returnare.

3 Înainte de a expedia aparatul, ataşaţi un exemplar al declaraţiei de contaminare
completate. Consultaţi informaţiile de mai jos.
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8 Accesorii şi piese de schimb
Număr de comandă

Set filtru CS4 200006373

Suport membrană sus complet FTC3000 200010776

Suport membrană jos complet FTC3000 200010777

Separator de lichide + furtunuri 200009855

Filtru Inline 200009854

Şarniere cameră de măsură CS4 (set) 200006381

Arc cameră de măsură CS4 200006389
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9 Declaraţie de conformitate CE
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