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ANTTI MOBILĀ KALTE VACBOOST M13

Pirms ierīces uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet uzstādīšanas un lietošanas instrukciju 
rokasgrāmatu.

ŽĀVĒTĀJA ATRAŠANĀS VIETAS IZVĒLE

Izvietojiet graudu kalti kā daļu no saimniecības darbību centra, ņemot vērā iespējamās satiksmes, trokšņa un 
putekļu problēmas. Būvējiet ceļus tā, lai dotu iespēju transportēt ar pilnu piekabi visu cauru gadu. Ja iespējams, 
sildītāju novietojiet ēkas fasādes pusē. Izvēloties vietu sildītājam, it īpaši ņemiet vērā, ka tam nepieciešams liels 
daudzums tīra gaisa. Sildītāja sūkšanas atvere jānovieto ēkas otrajā pusē, cik tālu vien iespējams no gaisa cauruļu 
izplūdes vietas. Ja rodas šaubas par vietas izvēli, apspriediet to iepriekš ar vietējiem celtniecības un ceļu satiksmes 
iestāžu darbiniekiem un ugunsdzēsības vadītāju.

Attālumam no graudu kaltes līdz blakus esošajam zemes īpašumam jābūt vismaz 15 m, līdz kaimiņu ēkai 20 m, 
līdz savai dzīvojamai ēkai 15 m un līdz saimniecības ēkai 12 m. (Minimālais attālums līdz jūsu pašu ēkām katrā 
no pašvaldībām var atšķirties, atkarībā no tā, kā jaunie noteikumi tiek lokāli interpretēti). Kategorijas P2 kaltēm 
nepieciešamie attālumi var būt mazāki. Ar zināmiem nosacījumiem paketes kalte var piederēt P2 kategorijai. Lai 
iegūtu detalizētas instrukcijas, sazinieties ar vietējo ugunsdzēsēju priekšniecību vai būvuzraugu.

PAMATS

ZEMES SPIEDIENS

Izvēloties savai kaltei piemērotu pamatu likšanas metodi, attiecībā uz dažādiem augsnes veidiem jāpiemēro šādas 
pamatvērtības:

Morēna 0,4 – 0,8 MN/m2
Grants 0,2 – 0,6 MN/m2
Smiltis 0,15 – 0,5 MN/m2
Smalkas smiltis 0,1 – 0,4 MN/m2
Māli un smalki nogulumi:

 - mīksti (viegli strādāt) 0,025 MN/m2
 - cieti (grūti strādāt) 0,050 MN/m2
 - cieta viela (ļoti grūti strādāt) 0,1 MN/m2

Ja uzskatāt, ka augsnes nestspēju ir grūti noteikt, nozīmējiet speciālistu vai pasūtiet zemes apsekojumu. Bieži vien 
laba ideja ir izveidot klints formu, izmantojot zemes apsekojumu vai testēšanas rakšanu. Parasti, zemes spiediens, 
ko rada kalte, ir 0,5 – 2,0 kg/cm2, ja pamats ir plostveida.
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UZSTĀDĪŠANAI NEPIECIEŠAMĀ TELPA
Minimālā prasība ir sekot pamata rasējumiem.
Turklāt jāņem vērā telpa, kas nepieciešama uzstādīšanai, un augsnes nestspēja zem autoceltņa.
Transportējamās kravas var būt vairāk nekā 3 metrus platas un samērā garas. Tāpēc piekļuve kaltes pamatiem 
nedrīkst tikt traucēta un jārezervē pietiekami daudz vietas, lai varētu apgriezt transportlīdzekļus.
Lai kalti uzstādītu, autoceltnim jānodrošina brīva piekļuve tuvu uzstādīšanas vietai un pietiekami izturīgs pamats. 
Uzstādīšanas vietā nedrīkst būt jebkādas elektriskās augstsprieguma vai telefona līnijas, kas atrastos autoceltņa 
sasniedzamības diapazonā.
 
 
 
 
Iekārtas uzstādīšanas un darbības instrukciju rokasgrāmata

Šī rokasgrāmata ir paredzēta profesionāliem lauksaimniekiem. Iekārtas izmantošanai nepieciešamas standarta 
iemaņas un vispārējās zināšanas par lauksaimniecību.

Graudu kaltes tips

Šajā rokasgrāmatā tiek aplūkota ANTTI VACBOOST MOBILĀS KALTES uzstādīšana un izmantošana. 

MAŠINĒRIJAS PREZENTĀCIJA

- Graudu kaltes paredzētas graudu un sēklu žāvēšanai.

- Žāvēšanas process sastāv no četriem posmiem:

1. uzpildes posma laikā elevators graudus pārvieto no kaltes uz uzpildes piltuves žāvētāju;

2. žāvēšanas posma laikā graudi cirkulē žāvētājā, un vienlaicīgi caur graudu slāņiem tiek laists karstais gaiss;

3. dzesēšanas posma laikā graudi tiek izplatīti žāvētājā un caur graudu slāņiem tiek laists aukstais gaiss;

4. Gatavais izžāvētais un atdzesētais materiāls ar elevatora palīdzību tiek pārvietots uzglabāšanai vai iekrau-
šanai.

Kalte tiek piegādāta iepriekš samontētu bloku veidā, un galīgā montāža notiek uzstādīšanas vietā. 
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- Kaltes pamatne sastāv no žāvētāja bāzes un padevēja. Žāvēšanas sekcijas tiek uzstādītas bāzes augšpusē.

- Žāvēšanas bloks ietver žāvēšanas sekcijas ar trīsstūrveida gaisa kanāliem. Augšējās tvertnes tiek novietotas 
žāvēšanas bloka augšējā daļā.

- Kaltes tips:  ANTTI VACBOOST 3W ar septiņām padevēja lāpstiņām.

- Kaltes tilpums ir atkarīgs no sekciju un augšējo tvertņu skaita, kas tiek uzstādītas viena virs otras.

- Papildus galvenajām daļām, kas iepriekš tika sadalītas pa pozīcijām, piegāde ietver arī vairākas mazākas 
daļas, kura uzstādīšana ir sīkāk aprakstīta šajā instrukcijā turpmāk.

Mobilajos žāvētājos visvairāk trokšņa rada pūtējs/pūtēji.

IEVĒROJIET! Atrodoties tuvu pūtējiem, kad darbojas iesūces ventilatori, vienmēr izmantojiet dzirdes aizsarglī-
dzekļus.

-  Mērīšanas vieta 1 m attālumā no pūtēja iesūces atveres (L Aeq 92 dB).
-  Mērīšanas vieta 10m attālumā no pūtēja iesūces atveres (L Aeq 75 dB).

DROŠĪBA
Kaltes bāze virza padevēja daļas, kas var radīt savainojumus, ja pārsegi un lūkas nav kārtīgi aizvērti, ie-
kārtai darbojoties!

IEVĒROJIET!
Pirms tiek atvērtas vai aizvērtas apakšējās teknes, jānodrošina, lai kaltes bāzes pārbaudes un tīrīšanas 
lūkas būtu slēgtas.

Sekojiet vietējiem norādījumiem par darba drošību.

ANTTI VACBOOST UZSTĀDĪŠANA

Skatīt uzbūvēšanas instrukcijas 408076 attiecībā uz kaltes sekciju un citu galveno sastāvdaļu uzstādīšanu.
Šajās instrukcijās tiek sniegti norādījumi par mobilā kaltes modeļa specifisko sastāvdaļu uzstādīšanu. 

Kaltes uzstādīšanas darbiem ir nepieciešama precizitāte. Darbs jāveic dažādā augstumā, pat lielā augstumā. 
Tāpēc, papildus labām uzstādīšanas prasmēm, darba veikšanai jāizmanto piemērotas sastatnes/augstuma dar-
bu platformas un jāievēro visi būtiskie drošības jautājumi. It īpaši, kaltes pamatnei un sekcijām ir liels svars. To 
pacelšanai nepieciešama pietiekami jaudīga tehnika.
Iekārtu uzstādīšanai sadales skapī tiek izmantoti iepriekš savienoti elektroinstalācijas komplekti. Pirms palaišanas 
pārliecinieties, vai visas elektroierīces ir kārtībā!
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Kaltes sastāvdaļu svars.
 
 Pamatne ar sildītāju un pūtēju    ~2400-2700 kg 
 Sekcija (ar diviem gaisa kanāla galiem)   ~1400-2000 kg
 Augšējā tvertne       ~300 kg
 Augšējā tvertne ar vāku, margām un priekštīrītāju  ~700 kg
 Elevators       ~450-590 kg

Ceļot kaltes smagās sastāvdaļas, lūdzu, ievērojiet sekojošo:

- izmantojiet visus pacelšanas kronšteinus, kas atrodas uz sastāvdaļām;
- paceļot samontēto augšējo tvertni, izmantojiet pacelšanas cilpas un armatūru;
- nodrošiniet, ka celšanas piederumi ieguļas savā vietā cilpās;
 izmantojiet tikai celtņus ar pietiekamu celtspēju;
- nekad neatrodieties zem vai pārāk tuvu paceļamajai sastāvdaļai;
- celtnim jāspēj paceļamo sastāvdaļu lēnām un precīzi nolaist vajadzīgajā stāvoklī;
- rezervējiet 3-5 instrumentus, kurus var izmantot kā vadotnes dībeļus, piemēram, 5-8 mm diametra tapu per-

foratorus;

šuves nodrošiniet ar blīvēšanas sloksni.
Ievērojiet! Ja vēlaties sakraut vairākas sekcijas un vienā piegājienā pacelt un novietot tās uz pamatnes, izmantojiet 
atsevišķas pacelšanas cilpas (501010). Sīkākai instrukcijai skatīt būvēšanas instrukcijas 408076. Pievienojiet pacel-
šanas cilpu, izmantojot astoņas M8 bultskrūves. Nostipriniet cilpas, nofiksējot 50 x 100 līstes ar diviem caurumiem 
un atbalstot cilpas tā, lai sekcijas gals netiktu saliekts. Tās pašas cilpas izmantojiet augšējās tvertnes pacelšanai.

Kalte var tikt samontēta no lielākiem apakšmezgliem. Visas žāvēšanas sekcijas un augšējās tvertnes var pacelt 
un novietot atbilstošajā vietā, izmantojot spēcīgas cilpas augšējā daļā. augšējās tvertnes un to vāku ar margām 
var samontēt, šai sekcijai vēl joprojām atrodoties uz zemes. Pievelciet visas skrūves - izmantojiet M10 skrūves, 
lai nostiprinātu vertikālos balstus. Paceliet šo lielo apakšmezglu uz pamatnes.

IEVĒROJIET!
Apakšmezgla kopējais svars ir vairākas tonnas, tāpēc ir nepieciešams celtnis ar lielu celtspēju. Pirms celšanas 
pārbaudiet augsnes nestspēju.
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Dažādu kaltes tipu ar piederumiem galvenie rasējumi

Elevatora atbalsts

PTC sensors
Liesmas termostats

PTC sensors
LTM termostats

Montāžas (C365) galvenais rasējums
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Mittakuva Antti Vacboost ilman tekstejä

M10 acu skrūves 
kā vadotnes

Sadalītāja vadi

Kabeļu 
kāpnes

Dūmvada 
atbalsts

Antti Vacboost
Modelis H H2 Elevators Elevators

mm mm t/h kW
C255 10100 6990 45 3
C320 11100 8150 50 4
C365 12100 9300 50 4
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Mittakuva Antti Vacboost E ja ES

Antti Vacboost E/ES
Modelis H H2 Elevators Elevators

mm mm t/h kW
C255E 10700 6990 60 4
C320E 11700 8150 60 4
C365E 12700 9300 60 4
C410E 13700 10500 100 7,5

C255ES 13700 6990 60 4
C320ES 15700 8150 60 5,5
C365ES 16700 9300 60 5,5
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C365E A1500 kW 1x15 kW_Mitttakuva

C 365E A1500 kW 1x15 kW
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C410E 700 kW 2x7,5 kW_Mitttakuva

C 410E 700 kW 2x7,5 kW



Antti-Teollisuus Oy 13 408111 03-2019

Vacboost M13

C410E 1000 kW 2x15 kW_Mitttakuva

C 410E 1000 kW 2x15 kW
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C410E  A1500 kW 2x15 kW_Mitttakuva

C 410E A1500 kW 2x15 kW
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Antti Vacboost EH un EHS dimensiju rasējums

Antti Vacboost EH/EHS
Modelis H H2 Elevators Elevators

mm mm t/h kW
C255EH 12700 6990 60 4
C320EH 13700 8150 80 5,5
C365EH 14700 9300 80 5,5

C255EHS 16700 6990 60 5,5
C320EHS 17700 8150 80 7,5
C365EHS 18700 9300 80 7,5
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Kaatoallas kuljettimella_Mittakuva

Ievades tvertne ar konveijeru.
Precīzāku informāciju par izmēriem skatiet norādījumā Nr. 408115.
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C 255_malli
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C 320_malli

C 320
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C 365_malli

C 365
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C365 E-A1500_3D

C365 E   A1500 
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C 410 E-700_3D

C410 E   700
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C410 E   1000 

C410 E-1000_3D
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C410 E  A1500

C 410 E-A1500_3D
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Ievades tvertne C410 E 700 ar konveijeru 

C410 E-700 kaatoallas kuljettimella_3D
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Pamatne ar rāmi
Pamatni ar rāmi paceliet, novietojot to uz betonētā pamata, kas aprīkots ar sasaistītām plāksnēm. Pamatni 
novietojiet horizontālā stāvoklī.
Lai nodrošinātu kaltes pienācīgu darbību, izmantojiet līmeņrādi, lai, pirms turpināt uzstādīšanas darbus, pārlieci-
nātos, vai pamatnes augšējā virsma ir pilnīgi horizontāla.
Lai nodrošinātu, ka iekārta atrastos stāvus pat spēcīga vēja gadījumā, nostipriniet tās kājas, piemetinot savieno-
tajām plāksnēm betona pamatā vai arī nofiksējiet tās ar dībeļiem (4 gab./M16).

Sekcijas, gaisa kanāla gali
Sekcijas tiek piegādātas jau samontētas, tostarp gaisa kanāla gali. Eksporta modeļa gaisa kanāla gali tiek piegā-
dāti pa daļām. Gaisa kanāla galus var samontēt un pievienot sekcijām, tām atrodoties vēl uz zemes. Katru šuvi 
nodrošiniet ar blīvēšanas sloksni.
Paceļot sekcijas atbilstošajā vieta, pārliecinieties, vai tās tiek pareizi novietotas. Sekciju ieplūdes pusei jābūt pa-
matnes teknes-stieņa pusē.

Lai kalte pienācīgi darbotos, ir būtiski, lai gaiss pa sekciju trīsstūrveida kanāliem plūstu pareizajā virzienā:  trīs-
stūrveida kanāla vaļējā gala pusēm jāiet uz sekcijas ieplūdes pusi (kas vērsta uz sildītāju).

Pirms zemākās sekcijas pacelšanas un novietošanas pielīmējiet pamatnes augšējām virsmām pašlīmējošās blī-
vējuma sloksnes. Lenti novietojiet uz pamatnes horizontālās saskares virsmu un sekcijas iekšējas malas. Visus 
salaidumus nodrošiniet ar blīvējumiem.
Ievietojot bultskrūves salaidumu starp sekcijām caurumos; atbilstoši ievietojiet arī kāpņu A73310 stiprinājuma dzel-
žus. To uzstādīšanas pozīciju skatiet kaltes galvenajā rasējumā. Minētos dzelžus ievietojiet katrā otrajā salaidumā. 
Izmantojiet bultskrūves M10x20, lai savienotu sekciju stūra armatūras kājas un augšējās tvertnes.

IEVĒROJIET! Noņemiet pacelšanas cilpas (501010), tiklīdz sekcijas ir atbilstoši novietotas!

Augšējās tvertnes un vāks ar margām
Novietojiet blīvēšanas sloksni uz augšējās tvertnes horizontālo saskares virsmu iekšējās malas. Visus salaidumus 
nodrošiniet ar blīvējumiem.
Ieliekot bultskrūves augšējās tvertnes salaidumu caurumos, atbilstoši ievietojiet arī kāpņu A73310 stiprinājuma 
dzelžus To uzstādīšanas pozīciju skatiet kaltes galvenajā rasējumā. Minētos dzelžus ievietojiet katrā otrajā salai-
dumā. Izmantojiet bultskrūves M10x20, lai savienotu sekciju stūra armatūras kājas un augšējās tvertnes.

Augšējā tvertne un sekcijas var tikt savienotas, tām atrodoties vēl uz zemes, un paceltas vienā piegājienā. IEVĒ-
ROJIET! Ievērot svaru. 
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Augšējās robežas sensora uzstādīšana
(Kapacitīvs, regulējams)

Kaltes iekārtu piegāde ietver kapacitīvo līmeņa aizsargu ar regulējamu stieni.

Instalējiet augšējās robežas sensoru atbalstā, kas atrodas kaltes augšējā daļā. Uzstādiet sensoru pietiekoši zemu, 
lai novērstu elevatora pārpildīšanu pirmajā lietošanas reizē. Pareizs sensora augstums ir apmēram 60 cm no 
augšējās daļas.
Ievērojiet kaltes uzpildes likmi pirmās uzpildes un žāvēšanas ciklu laikā. Jums jāmeklē augšējās robežas sensora 
pareizais augstums, jo praksē tas mainās. Ievērojiet, ka graudu masa žāvēšanas sākuma posmā izplešas. Tāpēc 
jārezervē nedaudz telpas priekštīrītājam. Nofiksējiet sensora augstuma pozīciju, izmantojot spārnskrūvi.

Laika gaitā sensora galva var piesārņoties un sākt pārraidīt nepareizus datus. Sakarā ar iepriekšminēto sensora 
galva laiku pa laikam jātīra.

Elevatora uzstādīšana

Samontējiet elevatora pamatni rāmja pusē un nolieciet to vertikāli. Mobilo kalšu A sērijas standarta elevatori tiek 
piegādāti jau samontēti.
Elevators, kas atšķiras no standarta konfigurācijas, jāuzstāda saskaņā ar instrukciju 408010 vai 408011.

IEVĒROJIET! Elevatoru, kas atrodas uz zemes, nedrīkst pacelt vienīgi aiz tā viduspunkta, bet gan, izmantojot 
divus punktus, kas ir pietiekamā attālumā viens no otra.
Paceliet elevatoru un novietojiet to atbilstošajā vietā, un, ja nepieciešams, noregulējiet tā pamatnes augstumu pēc 
tam, kad elevatoram ir pievienota konversijas daļa.

Montāžas instrukcijas attiecībā uz servisa platformām un ES un EHS tipa elevatoru atbalstu nav iekļautas E-sērijas 
elevatora instrukcijā 408010.

Liela, ar skrūvēm samontēta piltuve
Montāža saskaņā ar instrukcijām 408110.

Ievades tvertne ar Skandia konveijeru
Jāuzstāda saskaņā ar norādījumu Nr. 408115.
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3-ceļu dalītāja un cirkulācijas cauruļvadu vadības ierīce
Standarta piegāde ietver ar roku darbināmu 3-ceļu dalītāju, ko var vadīt no zemes. 

Vadu vadības ierīces rezerves daļu rasējums

JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ

Detaļa Izstrādā-
jums

Nosaukums Zīmēju-
ma Nr.

Gab. Svars

1 A73992 TRĪSIS D50 M12 A73992 2 0,54

2 A73993 VADĪBAS IERĪCES M12 DALĪTĀJA BALSTS A73993 1 5,48

3 A73994 DALĪTĀJA M12 VADĪBAS IERĪCE A73994 1 1,07

4 42426 GRAUDU CAURULES AIZVARA PĀRLOKS 42426 4 0,5

5 111561 STARPLIKA ZN 14/45X4 DIN 440R 2

6 111550 STARPLIKA ZN M10 DIN 125 2

7 102210 SEŠKANŠU SKRŪVE ZN        10x25 DIN933 2

8 110560 UZGRIEZNIS M10 DIN 934 10

9 111540 STARPLIKA ZN M8 DIN 125 8

10 101810 SEŠKANŠU SKRŪVE ZN        8x16 DIN933 8

11 110540 UZGRIEZNIS M8 DIN 934 8

12 107807 PACELŠANAS ACSKRŪVE M10x18 DIN580 8

13 114067 VADS AR PLASTMASAS PĀRKLĀJUMU D3/D5 MM 59,2

14 114055 VADU FIKSATORS D5 8
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A73996

Pievienojiet dalītāju elevatora pārveides daļai un instalējiet vadības ierīces skriemeļu balsta vadu dalītāja pusē. 
Pievienojiet vadus dalītāja vadības ierīces svirām un vienā pusē vadus velciet tieši uz apakšējo vadības ierīci; otrajā 
pusē tos velciet caur austiņskrūvēm līdz pārējām vadības svirām, nepieļaujot pārāk asus stūrus. Skat. rasējumu: 
“Vadu vadības ierīces darbības princips”

Instalējiet cirkulācijas caurules starp elevatoru un kalti. Pārliecinieties, vai cauruļvadu krituma leņķis ir 45° (1:1).

“Vadu vadības ierīces darbības princips”
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C205 C255 C320 puhallin putket

Gaisa caurule

BRĪDINĀJUMS!  Svešas daļiņas sildītājā ir ugunsbīstamas!

Gaiss, kas izplūst no kaltes, bieži vien satur putekļus un gružus, īpaši žāvēšanas procesa pēdējā posmā. Tāpēc 
izplūdes gaisa caurules vienmēr vajadzētu mēģināt novietot kaltes ēkas pusē, kas pretēja kaltes sildītāja iesūk-
šanas gaisa ieplūdei.

BRĪDINĀJUMS!  GRUŽI SILDĪTĀJA IESŪKTAJĀ GAISĀ RADA AIZDEGŠANĀS BĪSTAMĪBU!
 
Šādi rasējumi attēlo gaisa cauruļu uzstādīšanu.

Izpūšanas caurules C205, C255, C320
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C205 C255 C320 uunin putket

C365 puhallin putket

Sildītāja caurules C205, C255, C320

Izpūšanas caurules C365
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C365 uunin putket

Sildītāja caurules C365
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D800 putket

D800 caurules
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Pūtēja statīva uzstādīšana
Pūtēja statīva gali jāsamontē uz zemes. Piestiprinot galiem augšējās šķērsskavas, jāņem vērā pūtēja izvades 
caurules augstums, taču šādu šķērsskavu uzstādīšana nav obligāta. Šajā stadijā galiem jāpiestiprina arī balsta 
sijas. Zemāk attēlā ir parādīts augstākās sijas augstums. Novietojiet režģus uz augstākajām balsta sijām. 

Pēc pareizas statīva uzstādīšanas pārbaudiet, vai stabi un horizontālās sijas ir taisnas, un, ja nepieciešams, pie-
lāgojiet tās, izmantojot, piemēram, skārdu.
.

Piezīme. Šķērsmērīšana vertikālā un horizontālā virzienā.

PPievelciet šķērsskavas (A75781) iespējami stingrāk. Pievelkot skrūvi, sekojiet, lai pūtēja statīvs nesasvērtos. 
Starp statīvu un žāvēšanas iekārtu uzstādiet fiksatorus (A75816). Samontējiet kāpnes uz zemes, paceliet tās 
paredzētajā vietā un nostipriniet pie sijām ar stīpām (A75783).
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Puhallinteline asentaminen
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Degvielas caurules
Mobilajai kaltei ir vienas caurules degvielas sistēma, tāpēc nav nepieciešams uzstādīt vairāk par vienu cauruli no 
degvielas tvertnes uz degvielas filtru, kas atrodas sildītāja pusē. "Liekā" degviela, atgriežoties no degļa, no jauna 
cirkulē uz degli un nepieciešamā papildus degviela caur filtru plūst uz Tigerloop.

Priekštīrītāja gružu cauruļvada uzstādīšana

IEVĒROJIET! Gružu cauruļvadam vienmēr jābūt savienotam ar kaltes sildītāja gaisa ieplūdes atveri kaltes 
pretējā pusē. 
 Gruži, kas uzrodas kaltes sildītāja ieplūdes gaisā, rada aizdegšanās bīstamību!
 

Novietojiet priekštīrītāja gružu cauruļvadu virzienā uz leju kaltes pusē!
Uzstādiet gružu cauruļvadu, izmantojot detaļas, kas paredzētas šim mērķim. Ventilācijas caurules D200 un leņķa 
gabalus no 45 līdz 90 grādiem. Atbalstiet cauruļvadu ik pa 3-4 metriem, izmantojot, piemēram, perforētu tērauda 
joslu.

Priekštīrītāja gružu cauruli atmaksājas pievienot ciklonam (opcija), kas gaisu attīra no putekļiem un gružiem. Tas 
palīdz kaltes apkārtni uzturēt tīru un kārtīgu.
Putekļu ciklonus var iegādāties no Antti-Teollisuus
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Elektriskās iekārtas
Pēc iekārtas pilnas samontēšanas beidzot instalējiet vertikālo kabeļu kāpnes un vadus. Kabeļu kāpnes ar pacēlāju 
instalējiet vienā un tajā pašā kāpņu pusē. Kabeļu kāpnes novietojiet laterāli pie augšējām kabeļa kāpnēm. Izmē-
riet attālumu līdz malai un šo mērījumu pielāgojiet apakšējai daļai. Uzstādiet kabeļu kāpnes visā to garumā no 
apakšas līdz augšai. Augšējās kabeļu kāpnes nogrieziet kaltes augšējās daļas augstumā, izmantojot sānkniebles 
vai leņķa slīpmašīnu.

Ierīces, kuru vadi jāvelk no kaltes augšējās daļas:

- Elevators
- Priekštīrītājs
- Līmeņa aizsargs

Velciet vadus uz sadales skapi un pievienojiet tos ieplūdei, kā norādīts uz vadiem. Pievienojiet vadus kabeļu kāp-
nēm, izmantojot kabeļu saites. Jūs varat "noslēpt" vada lieko garumu, atliecot to teknes iekšpusē.

Uzstādiet PTC sensoru un termostatu LTM uz gaisa caurules, kas nāk no sildītāja. Uzstādiet PTC sensoru un 
liesmas termostatu uz caurules, kas iet uz velkmes ventilatoru izejas pusē.

- Uzstādiet termostatu un sensoru ieplūdes pusē. Sensori nedrīkst atrasties tiešā vizuālajā kontaktā ar sadeg-
šanas kameras aizmugurējo daļu, lai novērstu sadegšanas kameras sarkano kvēli termostata izmērīto vērtību 
ietekmes rezultātā.

 SKAT. ZĪM.! (8. lpp.)

- Elektrovadītājiem jābūt vismaz 50 mm attālumā no sildīšanas caurules virsmas, lai izvairītos no pārkaršanas 
riska.
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1 Darbības slēdzis 11 Padevēja slēdzis 21 Līmeņa aizsarga signālgaisma
2 Starta poga 12 Padevēja pielāgošana 22 Signālgaisma dzesēšanai
3 Apvada poga 13 Degļa slēdzis 23 Signālgaisma "žāvēšana pabeigta"
4 Izvades gaisa temperatūra 14 Elevatora signāla gaisma 24 Signālgaisma "cirkulācijas kļūme"
5 Ieplūdes gaisa temperatūra 15 Priekštīrītāja signālgaisma 25 Signālgaisma "pārkaršana"
6 Darba stundu skaitītājs 16 Apakšējās skrūves signālgaisma 26 Signālgaisma "cirkulācijas kļūme"
7 Dzesēšanas taimeris 17 Padevēja signālgaisma 27 Dzinēja aizsardzības slēdži
8 Elevatora slēdzis 18 Pūtēja signālgaisma 28 Slēgiekārta
9 Priekštīrītāja slēdzis 19 Degļa signālgaisma 29 Galvenais slēdzis
10 Apakšējās skrūves slēdzis 20 Papildu sprauslas signālgaisma 30 PŪTĒJS, pielāgots
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Elektrības padeve graudu kaltei - tāpat kā jebkurā citā saimniecības ēkā - jāaizsargā ar drošības slēdzi 
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Elektroapgādi ieteicams aizsargāt ar pienācīgu pārsprieguma aizsardzības ierīci.

Vadības sistēma Optima
 
Informāciju par Optima skatiet norādījumu rokasgrāmatā, Nr. 408152.

1. Uzstādīšana

1.1 LTM termostata uzstādīšana

LTM termostats ir dubulttermostats, kas ietver temperatūras ierobežotāju 
un sildītāja pēcdzesēšanas sistēmu.

LTM termostats ir uzstādīts ieplūdes gaisa caurulē, 0,5-2m attālumā no 
sildītāja. Izurbiet caurulē19 mm caurumu, iespiediet termostatu tajā un 
nofiksējiet ar skrūvēm.

SKATIET INSTALĀCIJAS VIETAS RASĒJUMU 8.LAPPUSĒ

Uzstādiet temperatūras ierobežotāju, kas jāiestata uz 20°C virs sildītāja 
maksimāli pieļaujamās darba temperatūras. ja sildītāja maksimālā atļautā 
darba temperatūra ir 100°C, temperatūras ierobežotāju iestatiet uz 120°C. 
Pēcdzesēšanas sistēma vienmēr jāiestata uz 45°C.

A – Temperatūras ierobežotājs 
(ROBEŽA)
B – Pēcdzesēšanas sistēma 
(VENTILATORS)
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1.2 Liesmas termostata uzstādīšana

Piestipriniet termostata ierīci (1) pie sienas 
saskaņā ar rasējumu.

Izurbiet gaisa caurulē 16 mm caurumu 
sensora turētājam (2). Piestipriniet turētāju 
gaisa caurulei, izmantojot skrūves.

Iebīdiet termostata kapilārās caurules (5) 
sensoru (3) sensora turētājā un nostipriniet 
to, ar skavu pievienojot kapilārās cauru-
les fiksējošo apkakli (4) un ieskrūvējot to 
turētājā.

Iestatiet darba temperatūru, izmantojot 
regulēšanas riteni (7) liesmas termostatā. 
Liesmas termostata darba temperatūru 
iestatiet par 10°C augstāku nekā izplūdes 
gaisa maksimālā temperatūra, tomēr vis-
maz 50°C.

Nodrošiniet, lai liesmas termostats būtu 
aktīvs, nospiežot atiestatīšanas pogu (6).

Pievienojiet liesmas termostatu sistēmai 
saskaņā ar pieslēguma shēmu.
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1.3  Temperatūras sensora uzstādī-
šana

Velciet PTC sensoru (1) ar tā vadiem (4) caur 
neilona cauruli (2) tā, lai sensora metāliskā 
daļa atrastos apmēram 20 mm ārpus neilona 
caurules. 

Izurbiet gaisa caurulē 10,5 mm caurumu un 
uzstādiet tajā caurejošu blīvi (3). 

Bīdiet neilona cauruli ar sensoru caur caurejošo 
blīvi gaisā caurulē, apmēram 50 mm neilona 
caurules tiks izlaisti.

SKATIET RASĒJUMU 8. LAPPUSĒ

1.4  Augšējās robežas sensora uzstādīšana

Augšējā robeža
Izurbiet kaltes vai uzglabāšanas tvertnes augšpusē 45 mm caurumu un uzstādiet 
tajā sensora caurules (2) turētāju. 

Ievirziet sensora cauruli (3) graudu telpā tā, lai sensors (4) nonāktu augšējās 
robežas vēlamajā augstumā. Nobloķējiet sensora cauruli pozīcijā, pagriežot 
fiksējošo bultskrūvi (3).

Pievienojiet augšējās robežas sensoru sistēmai spaiļu kārbā (1) saskaņā ar 
pieslēguma shēmu.
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2. NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ
Īpaša piesardzība jāievēro palaišanas un testa laikā. Tikai autorizētam elektriķim ir atļauts mainīt aizsar-
dzības ierīču iestatījumus. Vienmēr izslēdziet ierīces atsaistīšanas slēdzi vai galveno slēdzi, pirms veikt 
jebkādus uzdevumus, kuru izpildei nepieciešams atvērt ierīču aizsardzības vākus. Tikai autorizētam 
elektriķim ir atļauts veikt uzdevumus, kuru izpildei nepieciešams nomainīt elektriskos savienojumus vai 

atvērt spaiļu kārbu.

Pirms iekārtas testēšanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, vai visas iekārtas ir pienācīgi pabeigtas, un visi aizsardzī-
bas pārsegi atrodas atbilstošajā vietā un uzlikas ir slēgtas. Vajadzības gadījumā arī ir jāveic palaišanas pārbaude 
saskaņā ar elektrotehnikas nozares noteikumiem.

Pirms testa veikšanas arī pārbaudiet, vai dzinēja aizsardzības slēdža un termoreleju strāvas vērtības atbilst tām, 
kas norādītas dzinēja plāksnītē. PŪTĒJA izejas ir aprīkotas ar termorelejiem. To strāvas vērtība jāiestata uz vēr-
tību, kas 0,58 reizes lielāka par nominālo strāvu, kas norādīta dzinēja plāksnītē. Citām dzinēja izejām ir dzinēja 
aizsardzības slēdži. To strāvas vērtība jāiestata uz vērtību, kas norādīta dzinēja plāksnītē.

Pūtēja izeja ir aprīkota ar zvaigznes- trīsstūra starteri. Uzstādiet zvaigznes-trīsstūra startera laika releju, kā norādīts 
rasējumā un, kas piegādāts ar vadu diagrammām.
5,5 kW un augstākas jaudas izejas - izņemot pūtēju izejas - ir aprīkotas ar vājinātājiem. Samazināta startera (-u) 
iestatījumus pārbaudiet arī rasējumā.

2.1 Elevators

Pārbaudiet instalāciju un elevatora pazemināta ātruma aizsarga pieslēgumu. Ja pazemināta ātruma aizsargs ir 
elektronisks, pārbaudiet arī, vai attālums starp aizsarga sensoru un rotatora plāksni ir pareizs. Ja elevators ir ap-

rīkots ar atpakaļgaitas rotācijas apturēšanas ierīci, pirms testa veikšanas tā ir jānoņem.
Pagrieziet selektorslēdzi pozīcijā E. Pagrieziet elevatora slēdzi pozīcijā 1. Elevatoram tagad vajadzētu 
sākt darboties. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, mainiet elevatora rotācijas virzienu. Apturiet elevatoru, 
pagriežot elevatora slēdzi pozīcijā 0.

Pārbaudiet pārāk zema ātruma aizsarga elektroniskā aprīkojuma darbību, noņemot aizsarga sensora spaiļu kār-
bu. Palaidiet elevatoru, pagriežot elevatora slēdzi pozīcijā 1. Elevators vispirms sāk darboties, un aptuveni pēc 8 
darbības sekundēm apstājas.

Pārbaudiet kaltes augšējās robežas sensora darbību, pagriežot elevatora selektorslēdzi pozīcijā 2. Elevatoram 
jāsāk darboties. Pieskarieties kaltes augšējās robežas sensoram ar roku. Elevatoram jāapstājas.

2.2 Priekštīrītājs

Pagrieziet selektorslēdzi pozīcijā E. Pagrieziet pirmstīrītāja slēdzi pozīcijā 1. Pārbaudiet un, ja nepiecie-
šams, mainiet pirmstīrītāja rotācijas virzienu.
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2.3 Padevējs 

Lai pārbaudītu padevēju, vispirms ieslēdziet elevatoru un apakšējo skrūvi. Pārslēdziet padevēja slēdzi 
stāvoklī 1. Padevējam jāsāk darboties. Padevēja dzinēja rotācijas virzienam nav nozīmes. Ja padevējs ir 
aprīkots ar frekvenču pārveidotāja kontrolētu rotācijas ātruma korekcijas ierīci, pārbaudiet arī tās darbību. 
Pagrieziet padevēja potenciometru pozīcijā 1. Dzinējam tagad vajadzētu griezties ar minimālo ātrumu 

- 25 Hz. Ievērojiet! Dzinējs nedrīkst apstāties! Pagrieziet padevēja potenciometru pozīcijā 10. Dzinējam tagad 
vajadzētu griezties ar maksimālo ātrumu - 85Hz. Ja potenciometrs darbojas nepareizi, pārmainiet vietām vadus, 
kas pievienoti potenciometra spailēm 1 un 2. 

2.4 Pūtējs

Pagrieziet selektorslēdzi pozīcijā K. Pūtējam jāsāk darboties. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, mainiet 
dzinēja rotācijas virzienu. 

2.5 Deglis

Tikai pilnvarots eļļas degļu montieris drīkst palaist to. Pirms eļļas degļa testēšanas pārbaudiet, vai tajā uzstādītās 
sprauslas ir tās, kas norādītas sildītāja rokasgrāmatā. Nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo eļļas plūsmu, kas 
norādīta sildītāja plāksnītē. 

Dažreiz nepieciešams pārbaudīt pūtēja rotācijas virzienu pirms tā palaišanas. Lai pārbaudītu rotācijas virzienu, 
rīkojieties šādi. Pārliecinieties, vai degļa atslēgšanas slēdzis ir ieslēgts. Pagrieziet slēdzi uz degļa pozīcijā 
0. Palaidiet pūtēju, pagriežot selektorslēdzi pozīcijā K. Pagrieziet sadales skapja degļa slēdzi pozīcijā 1. 
Pēc tam slēdzi pagrieziet degļa pozīcijā 1. Uzgaidiet, līdz degļa dzinējs sāk darboties. Pārbaudiet rotācijas 
virzienu un nekavējoties apturiet degli, pagriežot slēdzi uz degļa pozīcijā 0.

2.6 LTM termostats

Palaidiet pūtēju un degli saskaņā ar iepriekšminētajiem norādījumiem. Ļaut temperatūrai sasniegt 80°C. 
Atveriet LTM termostata kārbu. Pagrieziet LTM termostata pārkaršanas aizsarga iestatījumu, lai tas būtu 
zemāks par ieplūdes gaisa temperatūru. Deglis nekad nedrīkst apstāties, un pūtējam jāturpina darboties. 

Tiklīdz ieplūdes gaisa temperatūra nokrītas zem 45°C, deglim jāatsāk darboties no jauna. Pēc testa pabeigšanas 
atgrieziet pārkaršanas aizsarga iestatījumu  uz iepriekš minēto vērtību.

Mobilās kaltes modelis Sildītāja modelis Deglis Maks. eļļas plūsma 
kg / h

Sprauslas spiediens 
bāros

    Sprausla 1     Sprausla 2

C205 200 KP-26H2 15,3 10 3    gal 80° 1    gal 80°

C255/C320 300 KP-26H2 27,8 12,5 4,5 gal 80° 2    gal 80°

C365 400 KP-50H 37,1 13 5,5 gal 80° 3    gal 80°

C365 500 KP-50H 46,4 13,5 6,5 gal 80° 4    gal 80°

Lai atiestatītu degļa darbības traucējumus, nospiediet degļa releja pogu ar traucējumu gaismu degļa sānu daļā.

1 kg = 1,18 litri degvielas
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3. Vadības centra funkcijas

3.1 Slēdži un pogas

3.1.1 Darbības slēdzis

Kaltes darba režīms tiek atlasīts, izmantojot slēdzi (1). Neatkarīgi no selektorslēdža stāvokļa, šādas drošības 
funkcijas ir aktīvas.
Padevēju iespējams iedarbināt tikai tad, ja darbojas elevators un apakšējā skrūve. Pūtējs paliek ieslēgts, līdz 
ieplūdes gaisa temperatūra nepazeminās zem 45°C.

Pozīcijas.

Pozīcija 0
Ierīces vēl joprojām stāv.
Ievērojiet! Ja deglis darbojas un ieplūdes gaisa temperatūra ir augstāka par 
45°C, pagriežot slēdzi pozīcijā 0 žāvēšanas posma laikā, iekārta neapstājas.

Pozīcija E
Ļauj darbināt ierīces, kas atrodas kaltes uzpildes un iztukšošanas ķēdē. Ja 
slēdzis atrodas šajā stāvoklī, jūs varat, piemēram, darbināt elevatoru, uzpil-
des konveijeru vai izlādes konveijeru. Pozīcija E domāta kaltes uzpildīšanai 
un iztukšošanai vai arī graudu pārvietošanai ar citiem līdzekļiem.

Pozīcija A
Šī pozīcija tiek izmantota graudu automatizētai žāvēšanai. Žāvēšanas 
posms tiek kontrolēts, izmantojot vērtību, kas tiek iestatīta izplūdes gaisa 
temperatūras displejā, un dzesēšanas fāze tiek kontrolēta, izmantojot laiku, 
kas tiek iestatīts dzesēšanas taimerī.

Pozīcija K 
Graudu žāvēšana, izmantojot rokas vadību. Manuālo vadību drīkst izmantot 
tikai zem pastāvīgas uzraudzības. Manuālās vadības laikā nedz izplūdes 
gaisa temperatūra, nedz arī dzesēšanas taimeris kontrolē žāvēšanas proce-
su. Žāvēšanas laikā arī ir iespējams apturēt padevēju. 

Žāvēšanas laikā darbības slēdzi ir iespējams pagriezt starp pozīcijām A un K, neapstādinot attiecīgās ierīces. Tas 
ļauj, piemēram, momentāni apturēt padevēju, lai uzpildītu svaigu graudu tvertnes žāvēšanas posma laikā.
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3.1.2 Elevatora darba slēdzis

Elevators tiek kontrolēts, izmantojot 1 - 0 - 2 slēdzi (8).

Pozīcija 0
Elevators ir izslēgts

Pozīcija 1 
Elevators darbojas nepārtrauktā režīmā. Žāvēšanas posma laikā slēdzim 
jāatrodas pozīcijā 1. Tad elevators darbojas neatkarīgi no augšējās robe-
žas sensora stāvokļa.

Pozīcija 2
Pēc tam, kad graudu virsma sasniedz kaltes augšējās robežas sensoru, 
elevators apstājas. Uzpildes posma laikā slēdzim jāatrodas pozīcijā 2. Tad 
elevators un padevējs apstājas, tiklīdz tiek sasniegts augšējās robežas 
slēdzis.

3.1.3 Citu ierīču darbības slēdži

Padevējs, priekštīrītājs, apakšējā skrūves un deglis tiek kontrolēti, izmantojot 0 - 1 slēdzi (9, 10, 11 un 13).

Pieņēmumi:

- Pirms padevējs var tikt palaists, jādarbojas elevatoram un apakšējai skrūvei.
- Pirms var tikt palaists deglis, jādarbojas pūtējam un drošības ierīces nedrīkst bloķēt darbību.

Pozīcija 0 
Ierīce ir izslēgta

Pozīcija 1 
Ierīce ir ieslēgta ar nosacījumu, ka tiek ievēroti zemāk norādītie pieņēmumi.
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3.1.4 Apvada poga

Izmantojot apvada pogu (3), jūs varat no uzpildes posma pāriet tieši uz žāvēšanas posmu, neapturot ierīces 
(skatīt 5.1 Uzpildīšana)

3.1.5 Starta poga

Izmantojot starta pogu (2), varat uzsākt graudu žāvēšanas procesu automātiski 
(skatīt Žāvēšanas procesa uzsākšana)

3.2 Darba stundu skaitītājs

Darba stundu skaitītājs (6) skaita degļa pūtēja darba laiku ar precizitāti līdz 2 zīmēm aiz komata. Darba stundu 
skaitītāju nav iespējams atiestatīt.

3.3 Izplūdes gaisa un žāvēšanas temperatūras termostati

Izplūdes gaisa temperatūra un žāvēšanas temperatūras (4 un 5) termostati tiek izmantoti līdzīgā veidā.
Sākotnējā stāvoklī termostats rāda pašreizējo temperatūru. Nospiediet pogu Set (Iestatīt) (d) divas reizes, lai pa-
rādītu iestatīto vērtību ekrānā. Jūs varat, vai nu palielināt vai samazināt noteikto vērtību, spiežot bultiņu pogas (A 
un B). Termostats atgriežas savā sākotnējā stāvoklī pēc 10 sekundēm vai arī, ja divreiz tiek  nospiesta poga I (C).

D

CA

B
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3.4.1 Displejs

A  Ja deg signālgaisma, notiek dzesēšana
B  Dzesēšanas laiks ir beidzies
C   Žāvēšana ir sākusies
D  Taustiņu bloķēšana aktīva
E  Atlikušais dzesēšanas laiks
F  Iepriekš iestatītais dzesēšanas laiks

1   Atiestatīšanas poga
2   Taustiņu bloķēšana
3   Divciparu stundas
4   Viencipara stundas
5   Divciparu minūtes
6   Viencipara minūtes

3.4 Dzesēšanas taimeris

Kaltes dzesēšanas posms tiek kontrolēts, izmantojot laiku, kas iestatīts dzesēšanas taimerī (7). Parasti, atkarībā 
no žāvēšanas temperatūras, dzesēšanas laiks ir 1-2 stundas. Dzesēšanas laiks tiek noteikts tā, lai tas atbilstu 
graudu cirkulācijas laikam kaltē, lai tādējādi graudu partijām vismaz viena cikla laikā būtu laiks cirkulēt caur iekārtu 
dzesēšanas posma laikā.

3.4.2 Dzesēšanas laika iestatīšana

Iestatiet dzesēšanas laiku, izmantojot taustiņus 3, 4, 5 un 6. Parasti jānospiež tikai pogas 4 un 5, jo šīs pogas ļauj 
noteikt dzesēšanas laiku ar precizitāti līdz desmit minūtēm. 

Piemēram: Lai iestatītu dzesēšanas laiku līdz vienai stundai un 30 minūtēm. Uzsākt,  atkārtoti nospiežot pogu 4 
un 5 uz augšu, līdz displejā F tiek parādīts 1:30. 

Lai izvairītos no kļūdām, nospiežot pogas, varat bloķēt taustiņus, nospiežot pogu SET/LOCK (IESTATĪT/BLOĶĒT)
(2). Tad displejā parādīsies teksts "LOCK" (“BLOĶĒT”) (D). Nospiediet pogu SET/LOCK vēlreiz, lai deaktivizētu 
taustiņu bloķēšanu.

3.4.3 Dzesēšanas pārtraukšana

Nospiežot taustiņus 3-6, iestatiet dzesēšanas laiku displejā F uz "0:00" un nospiediet pogu RESET (ATIESTATĪT) 
(1). Tiek izgaismoti dzesēšanas gali un signālgaisma "atdzišanas laiks ir beidzies".
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Liels ātrums  – 85 HzMazs ātrums  – 25 Hz

3.5 Frekvences pārveidotāja kontrolēts padevējs

Frekvenču pārveidotāja kontrolēts padevēja dzinējs atļauj cirkulācijas ātruma bezpakāpju korekciju žāvēšanas 
posmā. Tas ļauj ērtāk iztukšot žāvētāju, palielinot padevēja darbības ātrumu. Tādējādi padevēja mehāniskais 
ekscentriskais regulētājs jāpielāgo  tā, lai ļautu izmantot maksimālo ātrumu (85 Hz) iztukšošanas laikā. Tas pa-
līdz, cik vien iespējams, paplašināt lietderīgā pielāgojuma diapazona robežas. Ja korekcijas ritenis ir pagriezts 
pulksteņrādītāja kustības virzienā, barošanas ātrums palielinās, un attiecīgi, ja to pagriež pretēji pulksteņrādītāja 
kustības virzienam, barošanas ātrums samazinās. Frekvenču pārveidotāja kontrolēta padevēja zemākā pieļaujamā 
darba temperatūra ir 0ºC.

Iztukšošana, izmantojot padevēja frekvenču pārveidotāju

Izmantojot dalītāju, aizvāciet graudu plūsmu no kaltes. Atveriet pilnībā elevatora durvis. Pārbaudiet, vai padevēja 
frekvenču pārveidotāja potenciometra korekcijas ritenis ir iestatīts uz minimālo vērtību, t.i., uz 0, kas ir līdzvērtīgi 
25 Hz. Palaidiet elevatoru, apakšējo skrūvi un padevēju. Palieliniet ātrumu, izmantojot padevēja potenciometru, 
līdz uzpildās elevatora kausi , bet pamata konusa skrūve vēl nav pārblīvēta.
Mobilo kalšu C205 un C255 ierobežojošais faktors ir elevatora kapacitāte. Modeļos C320 un C365 apakšējās 
skrūves kapacitāte ir zemāka nekā elevatora. Skatīt arī 37. lpp., kā pielāgot ekscentrisko ierīci.

Kas jāievēro pirms darba uzsākšanas

- Jābūt pabeigtai testēšanai, ko veic eļļas degļa atslēdznieks.
- Drošības ierīču darbība jāpārbauda praksē, lai nodrošinātu to pareizu darbību.
- Eļļas tvertne jāuzpilda ar tīru, gaišu eļļu.
- Gaisam, kas tiek pūsts vai iesūkts caur sildītāju, jābūt tīram.
- Eļļas cauruļvadu noslēdzošajiem vārstiem jāatrodas atvērtā stāvoklī.
- Vēlreiz pārbaudiet, vai galvenie slēdži un drošības slēdži ir darba stāvoklī.
- Žāvēšanas laikā kaltē jābūt ugunsdzēšamajam aparātam.
- Plāksnei, kas atrodas priekšpusē un iesūknēšanas tīklu abās pusēs, jābūt tīrai, un pārliecinieties, vai, piemē-

ram, vējš  nepūš gružus sildītāja iesūkšanas atveres tuvumā.

Sākotnējie uzstādījumi, graudu cirkulācija 1/h
Modelis Tilpums m³ Svars t Padevēja ātruma pielāgošana Ekscentriskais regulētājs

C205 18,4 12,9 1 3,5

C255 23,1 16,2  2-3 3,5

C320 29,6 20,7 4 3,5

C365 34,3 24,0 6 3,5

graudu nominālais svars 0,7 t/m³
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3.6 Signālgaismas

3.6.1 Ierīču signālgaismas

Elevatora, priekštīrītāja, apakšējās skrūve un degļa (14, 15, 16, 17, 18 un 19) signālgaismas ir ieslēgtas, ja attiecī-
gās ierīces darbības slēdzis atrodas stāvoklī 1, un tiek ievēroti darbības noteikumi, t.i., ierīce darbojas. Piemēram, 
nevarat palaist padevēju, ja vien nedarbojas elevators.

Degļa papildu sprauslas signālgaisma deg, ja sprausla ir aktīva. Tas nozīmē, ka ieplūdes gaisa kanāla temperatūra 
ir zemāka par iepriekš iestatīto žāvēšanas temperatūru.

3.6.2 Dzesēšana

Dzesēšanas (22) signālgaisma iedegas, ja tiek piemērots automātiskās žāvēšanas režīms, tiek sasniegta izslēgša-
nas temperatūra, kas ir iepriekš iestatīta izejošā gaisa termostatā, un deglis tiek izslēgts, kas nozīmē, ka ir sācies 
dzesēšanas posms.

3.6.3 Signālgaisma "Žāvēšana pabeigta"

Signālgaisma "Žāvēšana pabeigta" (23) iedegas, ja ir pabeigts automātiskā režīma žāvēšanas posms un visas 
ierīces ir izslēgtas.

3.6.4 Līmeņa aizsargs

Līmeņa aizsarga (21) signālgaisma iedegas, ja graudu virsma ir sasniegusi kaltes sensora augstāko līmeni, t.i., 
kalte ir pilna.

3.6.5 Cirkulācijas kļūme

Signālgaisma "Cirkulācijas kļūme" (24) iedegas, ja elevators, apakšējā skrūve vai padevējs ir apstājies, lai gan 
attiecīgais darbības slēdzis atrodas pozīcijā 1. 

To var izraisīt elevatora, apakšējās skrūves vai padevēja pārslogošana vai dzinēja aizsardzības slēdža sekojoša 
nepareiza darbība (skatīt Dzinēja aizsardzības slēdži).  Cirkulācijas kļūmi var arī izraisīt, aktivizējot elevatora 
pazemināta ātruma aizsargu. Uzziniet pārslodzes iemeslu: vai nu elevatora siksna pārāk stingri pievilkta vai arī 
elevators, iespējams, ir pārslogots.
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3.6.6 Pārkaršanas signalizācija

Pārkaršanas signālgaismas (25) iedegas, ja ieplūdes gaisa temperatūra pārsniedz vērtību, kas iestatīta LTM ter-
mostata temperatūras ierobežotājā, vai arī, ja žāvēšanas process tiek pārtraukts, līdz ieplūdes gaisa temperatūra 
turas virs 45°C. Deglis vēl joprojām nedarbojas, ja deg pārkaršanas signālgaisma.

Nodrošina gaisa piekļuvi sildītājam un vakuuma sildītāja gadījumā arī gaisa kanāla durvju hermētiskumu. Signāl-
gaisma nodziest, un deglis restartē, tiklīdz ieplūdes gaisa temperatūra nokrītas zem 45°C.

3.6.7 Degļa kļūme

Degļa kļūmes signālgaisma (26) iedegas, ja rodas degļa darbības traucējumi. Pirms tā atiestatīšanas uzziniet 
darbības traucējumu iemeslu. Skatīt sildītāja vai degļa rokasgrāmatu.

3.7 Dzinēja aizsardzības slēdži

Dzinēja aizsardzības slēdži (27) tiek izmantoti dzinēja izejā dzinējiem ar tiešu vai samazinātu palaišanu, lai to 
aizsargātu no pārslodzes un vadus pret īssavienojuma risku.

Dzinēja aizsardzības slēdzis ir ieslēgts, t.i., dzinējs ir gatavs darbam, ja tiek nospiesta melnā poga, kā parādīts 
rasējumā A. Dzinēja aizsardzības slēdzis ir izslēgts, t.i., dzinējam nav sprieguma padeve, ja tiek nospiesta sarkanā 
poga, kā parādīts rasējumā B. 

Ja pastāv dzinēja aizsardzības slēdža traucējumi, kas rodas, piemēram, no pārslodzes, slēdža melnā poga pār-
slēdzas uz augšu stāvoklī B. Lai aktivizētu dzinēja aizsardzības slēdzi no jauna, nospiediet melno pogu uz leju. 
Tomēr jāuzgaida 10-20 minūtes pirms restarta, lai novērstu dzinēja un vadu pārkaršanu.

Pēc vairākiem secīgiem palaišanas mēģinājumiem dzinēja aizsardzības slēdzis var kļūdīties, lai gan nav bijusi 
faktiskā dzinēja pārslodze. Pat šajā gadījumā jāuzgaida 10-20 minūtes pirms restarta.
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4 Darbība

4.1 Uzpildīšana

1. Pārliecinieties, vai dalītājs atrodas pareizā stāvoklī
2. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā E (elevators)
3. Pārslēdziet elevatora slēdzi stāvoklī 2.
4. Pagrieziet priekštīrītāja slēdzi stāvoklī 1.
5. Atveriet uzpildes piltuves slūžu aizvaru

Pēc tam, kad graudu virsma ir sasniegusi augšējās robežas sensoru, automatizācijas sistēma aptur elevatoru.

Ja nepieciešams, piemēram, ja graudi ir ļoti mitri, žāvēšanas un cirkulācijas procesu var sākt pirms iepildīšanas 
pabeigšanas. Tādā gadījumā nav nepieciešams  elevatoru apstādināt, ar noteikumu, ka posmi 1-5, saskaņā ar 
4.2.2. punktu, tiek veikti, un apvada poga tiek nospiesta pirms selektorslēdža pārslēgšanas pozīcijā A vai K. Apved-
ceļa poga jātur nospiesta aptuveni 15 sekundes (papildu ierīces aizture) pēc pūtēja ieslēgšanas trijstūra režīmā.

4.2 Žāvēšana un dzesēšana

4.2.1 Pirmās partijas žāvēšana

Žāvējot pirmo partiju, vēl nevar būt zināma precīza izplūdes gaisa temperatūra. Tādā gadījumā paaugstiniet 
izejošā gaisa termostata iestatījumu tik daudz, lai termostats nepārtrauktu žāvēšanas procesu. Sekojiet graudu 
žāvēšanai, izmantojot, piemēram, ātru mitruma mērītāju. Tiklīdz tiek sasniegts vēlamais uzglabāšanas mitruma 
procents, samaziniet izejošā gaisa termostata iestatījumu, līdz deglis pārtrauc darboties. Pierakstot izplūdes gaisa 
dažādu variantu iestatījumus, vēlāk varat izmantot savas piezīmes, lai pēc iespējas vairāk uzlabotu žāvēšanas 
procesa precizitāti.

3.8 Slēgiekārtas

Pamata sadales skapis ir aprīkots ar vienfāzes slēgiekārtu (28), lai kontrolētu 
sadales skapja spriegumu, un ar trīsfāzu jaudas slēgiekārtu sildītāja venti-
latoram, deglim un reaktīvās jaudas kompensācijas ierīcei, kas ir pieejama 
kā opcija. 

Slēgiekārtas atrodas zem sadales skapja pārsega.
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Sagatavošana

1. Iestatiet izplūdes gaisa termostatu uz 60°C
2. Uzsāciet žāvēšanas procesu, kā norādīts 4.2.2. punktā
3. Sekojiet žāvēšanas procesam, pārbaudot mitruma procentu
4. Tiklīdz ir sasniegts vēlamais mitruma procents, iestatiet pašreizējo temperatūru izplūdes kanāla izejas 
 gaisa termostatā.
5. Pierakstiet mitruma procentu graudos, šķirni, žāvēšanas temperatūru, āra gaisa temperatūru un izejošā 

gaisa izslēgšanas temperatūru

4.2.2 Žāvēšanas procesa uzsākšana

Posmi.

1. Pārliecināties, vai dalītājs atrodas pareizā stāvoklī, un aizveriet piltuves slūžu aizvaru
2. Iestatiet vēlamo žāvēšanas temperatūru žāvēšanas temperatūras termostatā.
3. Iestatiet vēlamo izslēgšanas temperatūru žāvēšanas temperatūras termostatā.
4. Iestatiet vēlamo dzesēšanas laiku dzesēšanas taimerī 
5. Pagrieziet degļa un palīgierīču (elevators, padevējs, priekštīrītājs un apakšējais sūkšanas ventilators) slē-

džus pozīcijā 1 
6. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā E (elevators)
7. Nospiediet pogu Start (Sākt).

Graudiem žūstot, pieaug izplūdes gaisa temperatūra, un, tiklīdz tiek sasniegta temperatūra, kas iestatīta izejas 
temperatūras termostatā, deglis pārtrauc darboties un sākās dzesēšanas posms. Dzesēšanas posms beidzas, 
tiklīdz kā ir iztecējis dzesēšanas taimerī iestatītais laiks. Dzesēšanas posma laikam beidzoties, pūtējs un padevējs 
nekavējoties pārtrauc darboties, un elevators apstājas ar aizkavi.

4.3 Iztukšošana

Pagrieziet  vadības paneļa selektorslēdzi pozīcijā E un palaidiet elevatoru, pagriežot elevatora slēdzi un apakšējās 
skrūves slēdzi pozīcijā 1. Kalte tiek iztukšota, palielinoties padevēja ātrumam, izmantojot frekvenču pārveidotāju. 
Visbeidzot, iztukšojiet kalti, pašūpojot iztukšošanas izciļņus.

5. Darbības traucējumi

Šie darbības traucējumi tiek norādīti ar attiecīgajām signālgaismām. Mēģiniet noskaidrot traucējumu cēloni vienmēr 
pirms atiestatīšanas vai iekārtas restartēšanas. Skatīt 3.6. Signālgaismas.
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SILTUMIZOLĀCIJA

Sekciju izolācija ir izrādījusies par ļoti ienesīgu metodi enerģijas ietaupīšanai. Saskaņā ar žāvēšanas eksperimen-
tiem, enerģijas ietaupīšana (vai efektivitātes paaugstināšana) svārstās no 10 līdz 15 procentiem, atkarībā no ārējiem 
apstākļiem. Cietā akmens vates izolācija, 30 mm bieza, samazina ārējās virsmas siltuma vadītspēju līdz desmit 
(82 W/m). Ir vērts izolēt augšējās tvertnes un pamatnes malas. Tas novērš kondensāciju uz iekšējām virsmām un 
saglabā kaltes iekšpusi uzkoptu un tīru. Izolējot "aukstās" daļas, pat uzlabojas kaltes darbība.

Kā izolācijas materiālu mēs iesakām izmantot PV-KAT akmens vates plāksni ar alumīnija foliju, ko ražo Paroc 
Oy. Tā ir 30 mm bieza un labi iederas starp kaltes ārējo salaidumu krokām. Izmantojiet alumīnija lenti (vai nu ar 
termisko blīvi, vai līpošu), lai  plāksnes turētos atbilstošajā vietā.
Vēl izdevīgāk ir izolēt karstā gaisa kanālu (vai izplūdes caurules augšējo daļu, ja uzstādīta). Attiecībā uz šiem 
objektiem mēs iesakām izmantot ar tīklu pastiprinātu un, kas pārklāta ar alumīnija foliju, akmens vates izolāciju, 
piemēram, Partek PV-80 AVM.

Lai atvieglotu izolācijas darbu, varat lejupielādēt instalēšanas instrukciju 408061 par savrupo kalti no mūsu mate-
riāla bankas tīmekļa vietnē Antti-Teollisuus. Jūs varat pat iegādāties uzstādīšanas komplektu no Antti-Teollisuus.

KALTES APRĪKOJUMA DARBĪBAS INSTRUKCIJAS (detalizētas instrukci-
jas)

Kaltes sākotnējā regulēšana un pārbaude

Kaltes pārbaude:

- pārbaudiet, vai motorreduktora ekscentriskās ierīces padevēja ātruma korekcija nav iestatīta pārāk augsta 
pirmajiem eksperimentiem ar graudiem, un, vai potenciometrs atrodas punktā 1. Tas atvieglo palielināt iesta-
tījumus operācijas laikā.

- pārbaudiet, vai kaltē nav svešķermeņu, piemēram, dēļu gabali vai citas vaļīgas detaļas.

- pārbaudiet, vai padevēja teknes atrodas "slēgtā" stāvoklī

- ar padevēja teknēm "slēgtā" stāvoklī, skatīt no apakšas, vai visu tekņu malas atrodas horizontāli ,- ja tas tā 
nav, noregulējiet tās pēc vajadzības, pārvietojot iztukšošanas ekscentra turētāja izcilni

- padevēja aprīkojuma ekscentrisko regulētāju atmaksājas uzstādīt tādā stāvoklī, lai elevatora un/vai apakšējās 
skrūves kapacitāte nesamazinātos pat tad, ja frekvences pārveidotājs atrodas savā visātrākajā pozīcijā

Žāvēšana

Sākumā, graudiem esot vēl mitriem, cirkulācijas ātrums var būt zems. Mitrums ātri iztvaiko. Siltumenerģija ir ne-
pieciešama ūdens iztvaikošanai. Nepaceļas graudu temperatūra. Žāvēšanas eksperimentu laikā tika konstatēts, 
kā beigu posmā samazinās cirkulācijas ātrums un arī efektivitāte (kombinācijā ar samazinātu gaisa plūsmu, kas 
tomēr nedaudz uzlabo vispārējo efektivitāti). Palielinot cirkulācijas ātrumu, uzlabojas efektivitāte, un vēl svarīgāk 
ir tas, ka žāvēšanas partijās samazinās mitruma atšķirības, jo graudi īsāku laika posmu atrodas augšējā tvertnē. 
Padeves ātruma samazināšana. Ekscentra ierīces pozīcijai graudiem jābūt 1,5-3,0, un ripsim jābūt 1,5-2,0, ar 
frekvenču pārveidotāja noklusējuma vērtību 50 Hz. Uzsākot pirmās partijas žāvēšanu, labāk ir vispirms saglabāt 
zemus iestatījumus un palielināt padeves ātrumu tikai tad, kad tiek atrastas citu korekciju pareizās vērtības.
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Iedarbiniet elevatoru un priekštīrītāju (vispirms pagrieziet selektorslēdzi pozīcijā E) un padodiet dažus graudus 
piltuvē. Atverot slūžu aizvaru augšpusē, padeves daudzums ļoti reti pārsniedz elevatora celtspēju. 
Jūs varat palaist sildītāju, izmantojot apvada pogu (automātiskajā vadības panelī), pat tad, ja uzpilde vēl nav pa-
beigta, bet parasti, sildītājs netiek palaists, līdz uzpilde nav pabeigta.

Novērojiet padeves procesu caur atverēm pamatnē. Vizuāli novērtējot, no katras teknes abām malām lejup plūs-
tošajam graudu daudzumam jābūt vienādam (sānu padevēja lāpstiņas var padot nedaudz vairāk nekā citas lāpsti-
ņas). Graudi nedrīkst pārblīvēt apakšējo konusu. Žāvēšanas procesa laikā padeves ātrums pakāpeniski palielinās.

Noregulējiet priekštīrītāja gaisa plūsmu tik augstu, cik vien iespējams, bet uzraugot, lai pilnvērtīgi graudi nenonāk-
tu atkritumos. Pielāgojiet priekštīrītāju tā, lai tas darbotos, cik vien iespējams, efektīvi, kā norādīts priekštīrītāja 
rokasgrāmatā.

Standarta žāvēšanai piemērota žāvēšanas gaisa temperatūra ir 65-80°C. Maizes, sēklu un iesala graudiem aug-
šējā robeža ir 70°C, ripsim ir 65°C un zirņiem aptuveni 50°C. Pastāv iespēja piemērot temperatūru līdz 100°C 
lopbarības graudiem. Temperatūra tiek uzturēta konstanta, izmantojot piemērotu sprauslu pāri. Deglim jādarbojas 
nepārtraukti. Ja temperatūras ierobežotāja pārkaršanas funkcionalitāte pārtrauc degļa darbību, tā galvenā sprausla 
ir pārāk liela vai arī ir pārāk augsts degļa iesmidzināšanas spiediens.

Regulējiet gaisa plūsmu no sildītāja gaisa atverēm tā, lai graudi ar normālu svaru nelidotu uz izplūdes beigu daļu. 
Ripša gadījumā ir atļauts neliels "virslidojums". 

Uzraugiet žāvēšanas procesu. Laiku pa laikam izmēriet mitruma procentu. Kad tiek sasniegts vēlamais uzglabāšanas 
mitrums, izplūdes gaisa kanāla termostata iestatījums pakāpeniski jāsamazina, līdz nodziest degļa signālgaisma 
(norādot, ka deglis ir patraucis darboties). Izplūdes gaisa kanāla termostata iestatījums tagad tiek atstāts tādā 
stāvoklī, lai nākamajā reizē, kad tāda paša veida graudi tiek žāvēti aptuveni tādos pašos apstākļos, automatizācijas 
sistēma spētu izslēgt žāvēšanas procesu, tiklīdz tiek sasniegts procentuālais mitruma saturs. Pierakstiet izejošā 
gaisa kanāla termostata temperatūras displeja (žāvēšanas procesa beigās) rādījumus un āra gaisa temperatūru. 
Pēc tam, kad tiek ņemtas piezīmes no vairākām žāvēšanas partijām, vēlāk tās var izmantot un noteikt vēl precī-
zākas žāvēšanas automatizācijas izslēgšanas temperatūras iestatījumus.

Dzesēšana

Pēc žāvēšanas graudi ir pienācīgi jāatdzesē. Dzesēšanas process var aizņemt mazāk nekā stundu tikai ļoti 
aukstos laika apstākļos. Ja kaltē ir vairāk augšējo tvertņu nekā žāvēšanas sekciju, laika posms, kas nepieciešams 
dzesēšanai, būs garāks. Dzesēšanas posma laikā graudu mitruma saturs var vēl nedaudz sarukt, bet uzglabājot, 
tas tiek kompensēts. Ieteicams izmērīt mitruma procentu graudos arī pēc dzesēšanas. Tā kā partijas cirkulācijas 
laiks dzesēšanas posmā, atkarībā no kaltes izmēriem, var būt 1-2 stundas, pieregulējiet iestatījumus nākamajām 
partijām, ņemot vērā, ka visam graudu apjomam jābūt laikam, lai  kaltē veiktu vismaz vienu pilnu ciklu. (Lai ticami 
izmērītu cirkulācijas laiku, iztukšojiet kalti pie cirkulācijas ātruma un izmēriet laiku).



Antti-Teollisuus Oy 55 408111 03-2019

Vacboost M13

ŽĀVĒŠANAS METODES
Žāvēšanas procesa laikā jāsaskaras ar daudz jautājumiem, ar kuriem vajadzētu iepazīties jau iepriekš.

Temperatūras pielāgošana

1. Galvenais līdzeklis temperatūras paaugstināšanai ir palielināt eļļas plūsmu. 2-pakāpju degļa papildu sprausla 
deg ar pārtraukumiem tik ilgi, līdz nepieciešama papildu siltumenerģija. Ja sprauslas, pat ne kopā, nevar uzturēt 
vēlamo temperatūru, palieliniet padeves spiedienu vai nomainiet sprauslas ar lielākām. Šie pasākumi tomēr 
ir piemērojami tikai atbilstīgi degļa pieļaujamajai maksimālajai eļļas plūsmai.

 Lai iegūtu detalizētas instrukcijas, skatiet šīs rokasgrāmatas iepriekšminēto sadaļu attiecībā uz degli.

2. Kad laiks kļūst vēsāks, temperatūras regulēšanai var būt nepieciešams izmantot citas metodes. Nākamie 
līdzekļi temperatūras paaugstināšanai (pēc tam, kad ir izmantota maksimālā eļļas plūsma) ir droselēt velkmes 
gaisa plūsmu tā, lai tiktu sasniegta vēlamā žāvēšanas gaisa temperatūra. Gaisa plūsma tiek samazināta ar 
manuālu droseli. 

 Kaltes sildītāja gaisa plūsma vienmēr jādroselē gaisa velkmes caurulēs.

Graudu šķirne

Termostata iestatījums un izplūdes gaisa temperatūra dažādām šķirnēm nedaudz atšķiras. Ja izplūdes gaisa tem-
peratūra 37-38°C atbilst kviešu mitruma saturam 14%, 2- rindu miežu atbilstošā vērtība ir 38-39°C, 6-rindu miežiem 
un auzām ir 34-35°C, un ripsim ir 32-33°C (mitruma saturs 9%). Vērtības var atšķirties arī dažādās saimniecībās, 
bet to secība nemainās. 

Zālaugu sēklas

Zālaugu sēklu žāvēšanai nepieciešami īpaši pasākumi. Padodiet kravu uzpildes piltuvē, uzturot kopsoli ar eleva-
toru. Mitras sēklas viegli deformējas. Nedrīkst izmantot priekštīrītāju. Cirkulācijas ātrums var būt tāds pats kā ar 
graudiem. Droselējiet žāvēšanas gaisa plūsmu, līdz sēklas vairs neizlido no žāvēšanas sistēmas. Nepielaidiet degli, 
līdz mitruma saturs nav samazinājies zem 25%. Pēc tam degli varat turēt periodiski ieslēgtu no 0,5 līdz 1 stundai. 
Sprauslu izmērus atlasiet tā, lai žāvēšanas gaisa temperatūra nepaaugstinātos vairāk par 40-50°C. Procesa beigās 
temperatūra var paaugstināties par 10 grādiem.

Ripsis un rapsis

Žāvēšana jāuzsāk uzreiz pēc ražas novākšanas. Pārāk augsta žāvēšanas gaisa temperatūra bojā eļļas augu sēklu 
kvalitāti. Temperatūras augšējā robeža ir apmēram 65°C, ar nosacījumu, ka cirkulācijas laiks ir garāks par stundu. 
Gaisa plūsma jāierobežo tā, lai tikai neievērojams sēklu daudzums lidotu izplūdes gaisa kanālā (efektivitātes ter-
minos, neliels "virslidojums", bet tomēr pozitīvs).

Zirņu žāvēšana

Sevišķi mitri zirņi ir grūti žāvējami. Nepieciešamais žāvēšanas laika posms ir pietiekami garš, lai izvairītos sabojāt 
virsmu. Ja mitruma saturs ir vairāk par 20%, žāvēšanas gaisa temperatūra nedrīkst pārsniegt 40°C. Procesa bei-
gu posmā temperatūru var palielināt par aptuveni 10°C, un/vai jāsaglabā 24 stundu intervāls, lai ļautu mitrumam 
izlīdzināties. Ja zirņi ir ļoti mitri, iesakām tos žāvēt ar intervāliem, saglabājot siltumu uz divām stundām un dzesējot 
pusstundu.
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Žāvēšanas temperatūra

Jo vienmērīgāka ir žāvēšanas temperatūra, jo labāk darbojas automatizācijas sistēma. Ja žāvēšanas gaisa tem-
peratūra tomēr nokrītas, piemēram, līdz 5°C, izplūdes gaisa izslēgšanas temperatūra jāsamazina līdz 1,5-2°C. Ja 
tas netiek ievērots, graudi tiek pārkaltēti par 1-2%.

TEHNISKĀ APKOPE UN DARBĪBAS KOREKCIJAS
Laiku pa laikam pārbaudiet, vai skrāpji uztur tīrus kausa siksnas trīšus. Arī pārbaudiet kausa siksnas spriegojumu. 
Ja nepieciešams, pievelciet siksnu, to saīsinot (skatīt norādījumus elevatora rokasgrāmatā).

Pārbaudiet, vai spiediena gali un atpakaļplūsmas gali ir tīri (caur durvīm).
Opcija. Daļējas partijas žāvēšanai aizveriet žāvēšanas sekcijas aizvara durvis tā, lai netiktu radīts kaitīgs vakuums 
augšējā tvertnē. 

Ievērojiet! Ja palielināt gaisa plūsmu, izmantojot aizvara durvis, jādroselē gaisa plūsma kaltes sildītāja pūtēja 
velkmes pusē, lai gaisa spiediens sekcijās ļoti nepaaugstinātos (pretspiedienam jābūt tādam pašam kā standarta 
žāvēšanas laikā). Gaisa kanālu aizvari jāaprīko ar uzlīmēm atvērts/slēgts, lai atgādinātu par to darbības pozīcijām 
turpmākai izmantošanai.

Uzmanieties attiecībā uz iespējamu graudu virslidojumu un žāvēšanas temperatūru. Žāvējot daļējas partijas, žā-
vēšana automatizācija nav tik precīza.

Saistībā ar žāvēšanai paredzētās šķirnes izmaiņām jāiztīra elevatora kravas nodalījums, apakšējās nosūkšanas 
ventilators un padevējs, un dažreiz jāiepūš gaiss tukšajā kaltē, izmantojot tās sildītāju.
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EKONOMISKĀ ŽĀVĒŠANA

Jums jāatlasa darba režīms kā kompromiss starp produkciju un ietaupīšanu. Piemērojot piemērotas metodes, 
iespējams vienlaicīgi uzlabot abas.

Termiskā ietaupīšana

Pareiza žāvēšanas gaisa temperatūra ir vissvarīgākais faktors, kas ietekmē efektivitāti un ietaupīšanu.

Atcerieties pirmo galveno noteikumu.

Pie tā paša gaisa daudzuma, paaugstinot temperatūru, tiek radīta produkcija un vairāk ietaupīts. Temperatūrai 
paaugstinoties, palielinās žāvēšanas gaisa spēja uzsūkt tvaiku, un produkcija pēkšņi pieaug.
Pie standarta gaisa spiediena, piemēram, šāds tvaika daudzums atbilst relatīvajam mitrumam 100%.

  pie 0℃  5 ūdens g vienā m³ gaisa
pie 20 ℃  17  “”            
pie 30 °C  30  “”           
pie 50 °C  83  “”           
pie 60 °C 130  “”           
pie 70 °C 220  “”   
pie 75 °C 242  “”            

Atcerieties, jo zemāks ir žāvēšanas gaisa relatīvais mitrums, jo ātrāk no graudiem iztvaiko ūdens.

Kaltes sildītāja iesūkšanas gaisa viens m³ pie temperatūras +10°C, un ar relatīvo mitrumu 90 %, satur 8 g ūdens. 
Uzsildot līdz +70°C, tas izplešas par apmēram par 50 %. Šis gaisa daudzums vēl joprojām satur vienus un tos pašus 
8 g ūdens, kas atbilst relatīvajam mitrumam 2,7 %. Gaiss gandrīz vai "iesūc" graudu mitrumu. Tā kā iesūkšanas 
gaisa relatīvais mitrums ir mazāk nozīmīgs, karstā gaisa žāvēšana ir efektīva un ekonomiska, pat tad, ja līst lietus.

Nepieciešamība samazināt gaisa daudzumu

Jūs savas kaltes un kaltes sildītāja izmērus varat izvēlēties saskaņā ar standartiem, bet joprojām var rasties si-
tuācijas, kad sildītāja maksimāli pieļaujamā temperatūra (maksimālie sprauslas izmēri) pietiekami nepaaugstina 
žāvēšanas gaisa temperatūru. Tādā gadījumā ir nepieciešams pūtēja sūkšanas atvēri droselēt tik daudz, līdz 
pieaug žāvēšanas gaisa temperatūra. Tādā veidā iespējams uzlabot gan kaltes produkciju, gan arī ietaupīt.
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Piemērs žāvēšanas gaisa spējai absorbēt tvaiku ar vienu un to pašu siltuma daudzumu, sajaucot to ar dažādiem 
gaisa daudzumiem.

Lai sasildītu 10000 m³ gaisa no 0°C līdz 50°C, ir nepieciešams tikpat daudz siltuma kā sasildot 7100 m³ gaisa no 
0°C līdz 70°C. Pūšot šo gaisa daudzumu caur graudu slāņiem kaltē, temperatūra žāvēšanas procesa vidū nokrītas 
līdz apmēram 20 un 27 grādiem. 10,000 m³ gaisa pie temperatūras +20°C var maksimāli saturēt 170 kg ūdens un 
7100 m³ gaisa pie +27°C var maksimāli saturēt 188 kg ūdens. Ja gaiss pie 0°C var saturēt 5 g ūdens/m³, tad ar 
10000 m³ gaisa pie 50°C satur 50 kg, un iznāk 136 kg (= 86 kg neto), un ar 7100 m³ gaisa pie 70°C satur 35 kg, 
un iznāk 150 kg (= 115 kg neto).

Praksē, jo augstāka temperatūra grauda iekšpusē žāvēšanas laikā, jo ātrāk ūdens iztvaiko, izraisot spiediena 
starpību. Tas žāvēšanas efektivitāti uzlabo vēl vairāk, salīdzinot ar teorētiskajiem aprēķiniem.

Ja jūsu mērķis ir vērsts uz labu ekonomiku, atsevišķos gadījumos gaisa daudzumu jāsamazina pat tad, ja nav 
nepieciešamība palielināt temperatūru. Mērķis ir panākt, lai gaisa plūsma caur graudu slāņiem būtu pietiekami 
lēna. Ja gaiss plūst pārāk ātri, tas var nespēt pilnībā iztvaicēt ūdens daudzumu, kuru būtu spējīgs uzņemt. Ja gaiss 
sildītāju atstāj pārāk sausu (t.i., pārāk karstu), tiek izšķiesta lietderīga siltumenerģija. Ja samazināt gaisa daudzumu, 
var būt nepieciešams samazināt arī eļļas plūsmu (2-pakāpju automatizācijas sistēma to dara automātiski). Tas ir 
konkrēts veids, kā ietaupīt enerģiju.

Mitruma saturs

Jo sausāki kļūst graudi, jo lēnāk no tiem iztvaiko ūdens. Tā rezultātā izplūdes gaisa relatīvais mitrums žāvēšanas 
procesa gaitā samazinās.

Kā samazināt gaisa daudzumu

Iesūkšanas gaisa plūsma sildītājā tiek droselēta, izmantojot manuālo gaisa aizvaru.

Ja pārāk ierobežojat iesūkšanas gaisa plūsmas ieplūdi sildītājā, žāvēšanas gaisa temperatūra pacelsies vairāk, 
un augšējās robežas termostats laiku pa laikam pārtrauks degļa darbību. Nepieļaujiet to, jo tas krasi samazina 
žāvēšanas procesa efektivitāti un noslogo kaltes sildītāju acīmredzami vairāk nekā tad, ja siltuma ražošana ir 
nemainīga. Lai to novērstu, palieliniet gaisa plūsmu vai samaziniet eļļas plūsmu.
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Gaisa daudzuma mērīšana

Gaisa daudzumu var izmērīt tikai testēšanas apstākļos. Relatīvi gaisa daudzumu tomēr var izmērīt, mērot gaisa 
spiedienu kaltes ieplūdes gaisa kanālā. Gaisa spiediens tiek norādīts ar ūdens virsmu augstuma starpību.
Piemēram. 15 mm zem nulles un 15 mm virs nulles kopā izveido 30 mm ūdens kolonnu (pretspiediens)

Jo vairāk gaisa plūsma tiek droselēta, jo zemāks ir pretspiediens.

Vēlamā vērtība graudiem ir 20-40 mm un ripsim 30 mm.

Lielas atšķirības rezultātos ir saistītas ar mainītām mērīšanas vietām, kā arī ar cauruļvadu īpašībām. Tāpēc 
pretspiediena mērītājs ir vairāk piemērots noviržu mērīšanai vienā kaltes ierīcē, nevis salīdzinot dažādas kaltes.

CITI EKONOMISKĀS ŽĀVĒŠANAS FAKTORI

žāvēšanai no 14 % līdz 12 % ir nepieciešams tikpat daudz enerģijas kā žāvēšanai no 19 % līdz 14 %).

Izvairieties no daļēju partiju žāvēšanas, jo tad rezultāts arī būs daļējs, un produkcija samazināsies.

Eļļas degļa iestatījumi tiešā ceļā ietekmē siltuma efektivitāti. Degšanas gaisa korekcijām jābūt pareizām. Ja maināt 
sprauslas vai eļļas spiedienu, atkārtoti noregulējiet degšanas gaisa plūsmu.

Uzticiet specializētai eļļas degļu darbnīcai degļa apkopi ik pēc 2-3 gadiem - arī sprauslas ir jānomaina. Tādā veidā 
nav nepieciešams degļa apkopi veikt pašiem.
Operatoram tomēr jāuztur tīra no putekļiem un netīrumiem sildītāja telpa un iesūkšanas gaisa atveres aizsargtīkls.

Laba iekārtas apkope palielina ietaupījumus darbības laikā.

Pēc katras ikgadējās tīrīšanas, aizverot tīrīšanas durvis, pārliecinieties, vai durvju blīve ir pilnībā hermētiska.

Izvairieties no žāvēšanas nakts laikā. Naktī žāvēšanai vienmēr nepieciešams vairāk iegādātās enerģijas nekā 
dienas laikā.

Pārliecinieties, vai iepildīšanas un iztukšošanas laikā elevators graudus paceļ ar pilnu jaudu.

Saglabājiet priekštīrītāja pūtēja izejas iestatījumus pēc iespējas augstākus, ievērojot attiecīgās šķirnes 
robežvērtību.
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IESPĒJAMIE DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ja padevējs apstājas un iedegas signālgaisma "Cirkulācijas kļūme"

- padevēja dzinēja drošinātājs ir nostrādājis
- apakšējās skrūves drošinātājs ir nostrādājis
- elevators ir apstājies

Ja elevators apstājas un iedegas signālgaisma "Cirkulācijas kļūme", (iepriekšminēto pasākumu rezultātā, padevējs, 
apakšējā skrūve un deglis apstājas automātiskajā pozīcijā).

- skatīt elevatora darbības traucējumus Elevatora uzstādīšanas un instrukciju rokasgrāmatā.

Degļa darbības traucējumi

- nav eļļas
- gaismas pretestības sensors ,nostrādājot, ir nokvēpis
- ūdens eļļas filtrā vai arī filtrs ir aizsērējis
- viens no eļļas cauruļu aizvara vārstiem ir slēgts
- dzinēja termorelejs ir atvienots
- eļļas degļa servisa slēdzis ir 0 stāvoklī
- deglim nav gaisa padeves
- detalizētākām darbības traucējumu tabulām skatiet kaltes sildītāja un eļļas degļa uzstādīšanas un instrukciju 

rokasgrāmatas

Ja žāvēšanas un dzesēšanas posmu signālgaismas automātiskajā panelī tiek izgaismotas vienlaicīgi, bet se-
lektorslēdzis atrodas pozīcijā MANUĀLI, un -kad slēdzis tiek pagriezts pozīcijā AUTOMĀTISKI - deglis apstājas 
un pārslēdziet dzesēšanas taimeri stāvoklī 0. Atiestatiet dzesēšanas laiku un pārbaudiet, vai ciparu termostata 
temperatūras iestatījums ir augstāks par temperatūru izplūdes kanālā. Nospiediet kaltes Starta pogu. Žāvēšanas 
process sākas normāli. 
Ievērojiet!  elevatoram, apakšējai skrūvei un padevējam jādarbojas.

SERVISS UN ZIEMAS APKOPE
Ieziest reizi nedēļā

- elevatora gultņus
- apakšējās skrūves gultņus
- padevēja gultņus
- padevēja transmisijas balstus (2-3 eļļas pilieni)

Ik gadu

- eļļas degļa apkope (norīkot speciālistu)
- padeves dzinēja pārnesumkārbas pārbaude (pārbaudiet eļļas noplūdes)
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Ziemas apkope

Pamatīgi iztīriet kalti. Notīriet kaltes apakšējo konusu, padevējus, gaisa kanāla galus un augšējo tvertņu iekšējās 
virsmas. Notīriet priekštīrītāja pūtēju.
Atstājiet tīrīšanas durvis atvērtas, bet aizveriet kaltes sildītāja nosūkšanas atveri. Aizveriet elevatora kravas noda-
lījuma durvis, lai grauzēji nesagrauztu kausa siksnu.

GARANTIJA
Garantijas periods Antti sildītājiem ir viena (1) darba sezona. Garantija aptver defektus materiālā un izpildījumā. 
Papildus garantijas noteikumi, ko izsniedz attiecīgais importētājs, attiecas uz elektromotoru.

Priekšnoteikums, lai garantija būtu spēkā esoša, ir ražotāja izdoto instrukciju un spēkā esošo noteikumu ievērošana 
žāvētāja uzstādīšanā, lietošanā un apkopē.

Visi jautājumi, kas attiecas uz garantiju, ir jāsaskaņo ar ražotāju pirms jebkādas darbības uzsākšanas.
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PLATFORMAS APŠUVUMS
 

Šie norādījumi papildina mobilā žāvētāja diagonālā pneimatiskā savienojuma apšuvuma norādījumus. Papildin-
formāciju par apšuvumu skatiet savrupā žāvētāja norādījumu rokasgrāmatā Nr. 408061.

Vagona apšuvuma iepakojumā ietilpst apšuvuma plāksnes, izolācijas vilnas un baltas sloksnes. Komplekts ir 
piemērots šādiem vakuuma kaltes veidiem: C255, C320 un C365.

Profilēto plākšņu un izolācijas materiālu izmērus un nepieciešamo daudzumu skatiet tabulā.

Apšuvuma plāksne RAN-20; lietderīgais maksimālais platums 1090–1100 mm; profila augstums:20 mm. 20 mm

Augšējās 
daļas
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Platforma C255 2 2 4 2090 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 59,4 433 53,5 80

Platforma C320 2 3 5 3245 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 72,1 489 65 97

Platforma C365 3 3 6 3245 10 3610 6 3410 6 1210 1 600 6 87,3 553 78,5 117

Apšuvums 
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Apšuvuma plākšņu griešana
 

Nogrieziet žāvēšanas daļas (1. daļa) apakšā esošo gala plāksni (1. gab.), kā parādīts attēlā. Trijstūra plāksni (2. daļa) 
var izgriezt no tās pašas plāksnes. Diagonālās daļas augšējo plāksni izgrieziet no 2. profila plāksnes (3. daļa).

Lisäpeltien asettelu
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Apšuvuma sloksnes

Detaļas nr. Nosaukums Gab.
1 Apšuvums, ārējā stūra sloksne 150 x 150 L=2000 20
2 Apšuvums, iekšējā stūra sloksne 150 x 150 L=2000 3
3 Apšuvums, malas sloksne 110 x 15 L=2000 7
4 Apšuvums, pagarinājuma sloksne 60 x 20 x 60 L=2000 3
5 Apšuvums, aprīkošanas plāksne *)
6 Cieta izolācijas vate, 30 mm *)
7 Apšuvums, ārējā stūra sloksne, diagonālais savienojums L=1350 2
8 Apšuvums, iekšējā stūra sloksne, diagonālais savienojums L=1085 1

*) = Nepieciešamo daudzumu un garumu skatiet atsevišķajā tabulā.

Apšuvuma sloksnes 
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Apšuvuma stiprinājuma slokšņu uzstādīšana

Piestipriniet stiprinājuma plāksni A75807 un C sloksni A75806 gaisa kanāla gala diagonālajai daļai, izmantojot 
pašvītņotājskrūves (4,8×13). Starp stiprinājuma plāksni A75807 un gaisa kanāla galu uzstādiet izolācijas vati.

Verhoilu Vaihe 1



Antti-Teollisuus Oy 67 408111 03-2019

Vacboost M13

Salokiet C sloksni A75806 atbilstoši gaisa cauruļvada formai un nostipriniet ar pašvītņotājskrūvēm. Uzstādiet 
izolācijas plāksnes.

Verhoilu Vaihe 2
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Uzstādiet apšuvuma plāksnes žāvēšanas daļas pusē saskaņā ar norādījumiem Nr. 408061. Nostipriniet 2. daļu 
pie apšuvuma plāksnes vertikālā savienojuma un salokiet plāksni tādā pašā formā, izmantojot gaisa cauruļvada 
sloksnes. Salieciet plāksnes trijstūra daļu, lai tā būtu vertikāli, atbilstoši atvēruma malai žāvēšanas daļas gala plāk-
snē (1. daļa). Virs gaisa kanāla gala apakšējās malas uzstādiet 60 mm plāksni, rīkojoties tāpat kā sānu plākšņu 
uzstādīšanas gadījumā. Attālums starp gaisa cauruļvada savienojuma centrālo šuvi un malu ir 540 mm. 1. plāksne 
jāsaliec tādā pašā formā kā gaisa cauruļvada sloksnes.

Verhoilu Vaihe 3
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Uzstādiet pārsega sloksnes A75808 gaisa savienojuma sānu plākšņu pusē pret stiprinājuma sloksnēm. Nostipriniet 
tās sānos, izmantojot jumta metāla skrūves. Profilētā plāksne būs jānovieto pret augšējo virsmu, tādēļ nelietojiet 
šo virsmu fiksācijai.

Verhoilu Vaihe 4
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Nostipriniet 3. plāksni tā, lai tās apakšējā mala būtu vienā līmenī ar citām plāksnēm. Salokiet stūra sloksnes (7. daļa) 
piemērotā formā un uzstādiet tās.Nenofiksējiet tās tuvu augšējai malai.

Verhoilu Vaihe 5
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Aizbīdiet 8. iekšējo stūra sloksni aiz plāksnes virzienā no augšas pret nogrieztās atzīmes malu. Nostipriniet ar 
jumta metāla skrūvēm.

Verhoilu Vaihe 6
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Salokiet 1. stūra sloksnes apakšējo galu piemērotā formā un pieskrūvējiet ar jumta metāla skrūvēm. Apakšējā 
malā pēdējās uzstādiet malas sloksnes.

Verhoilu Vaihe 7
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Tulkojums no oriģinālvalodas

ES Atbilstības deklarācija

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
FI-25340 KANUNKI; SALO
Talr.: +358 (0)2 7744700
Fakss +358 (0)2 7744777

paziņo, ka

ANTTI MOBILĀ KALTE VACBOOST M13
Attiecas uz iekārtām sākot ar sērijas numuru MT40000atbilst šādām direktīvām:

-   Mašīnu Direktīva 2006/42/EK
- Elektromagnētiskās saderības direktīva (EMC) 2004/108/EK
 

Kuusjoki 20.09.2012

Kalle Isotalo
Rīkotājdirektors

Kas atbildīga par tehniskās uzbūves faila aizpildīšanu

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI, SALO


