
Instrukcja
montażu i obsługi 

03-2019

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
FI-25340 Kanunki, Salo
Tel. +358 2 774 4700
E-mail: antti@antti-teollisuus.fi
www.antti-teollisuus.fi

SUSZARNIA DO ZIARNA 
ANTTI
Suszarnia mobilna ANTTI 
Vacboost M13

408111 (pl)



SUSZARNIA MOBILNA ANTTI VACBOOST M13 .................................................................................................. 4
WYBÓR LOKALIZACJI DLA SUSZARNI ............................................................................................................... 4
FUNDAMENT ......................................................................................................................................................... 4

PRZESTRZEŃ WYMAGANA DO MONTAŻU ........................................................................................................ 5
OMÓWIENIE MASZYNY ........................................................................................................................................ 5
BEZPIECZEŃSTWO .............................................................................................................................................. 6
MONTAŻ SUSZARNI ANTTI VACBOOST .............................................................................................................. 6
Rysunki poglądowe różnych typów suszarni wraz z oprzyrządowaniem ............................................................... 8
Podstawa z ramą .................................................................................................................................................. 26
Sekcje, zakończenia kanałów powietrza .............................................................................................................. 26
Zbiorniki górne i pokrywa z poręczami ................................................................................................................. 26
Montaż czujnika górnego poziomu ....................................................................................................................... 27
(pojemnościowy, regulowany) .............................................................................................................................. 27
Montaż przenośnika pionowego ........................................................................................................................... 27
Duży kosz zasypowy skręcany śrubami ............................................................................................................... 27
Kosz przyjęciowy z przenośnikiem Skandia; ........................................................................................................ 27
Układ sterowania linkowego dla 3-drożnego rozdzielacza i rur cyrkulacyjnych ................................................... 28
Instalacja stanowiska dmuchawy ......................................................................................................................... 34
Przewody paliwowe .............................................................................................................................................. 36
Montaż rur odprowadzających odpady z czyszczalni wstępnej............................................................................ 36
Instalacje elektryczne ........................................................................................................................................... 37

1. Montaż .............................................................................................................................................................. 39
1.1 Montaż termostatu LTM .................................................................................................................................. 39
1.2 Montaż termostatu przeciwpożarowego ......................................................................................................... 40
1.3. Montaż czujników temperatury ...................................................................................................................... 41
1.4. Montaż czujnika górnego poziomu ................................................................................................................ 41

2. PRZEKAZYWANIE DO EKSPLOATACJI ......................................................................................................... 42
2.1 Przenośnik pionowy........................................................................................................................................ 42
2.2 Czyszczalnia wstępna .................................................................................................................................... 42
2.3 Podajnik  ......................................................................................................................................................... 43
2.4. Dmuchawa..................................................................................................................................................... 43
2.5. Palnik ............................................................................................................................................................. 43
2.6. Termostat LTM ............................................................................................................................................... 43

3. Funkcje centrali sterowania .............................................................................................................................. 44
3.1 Przełączniki i przyciski .................................................................................................................................... 44
3.1.1 Przełącznik trybu pracy ............................................................................................................................... 44
3.1.2 Przełącznik sterujący przenośnikiem pionowym ......................................................................................... 45
3.1.3 Przełączniki sterujące innymi urządzeniami ................................................................................................ 45
3.1.4 Przycisk obejścia ......................................................................................................................................... 46
3.1.5 Przycisk Start............................................................................................................................................... 46

3.2 Licznik godzin pracy ....................................................................................................................................... 46

3.3 Termostaty powietrza wylotowego oraz temperatury suszenia ...................................................................... 46

3.4 Regulator czasowy chłodzenia ....................................................................................................................... 47
3.1.4 Wyświetlacz ................................................................................................................................................. 47
3.4.2 Ustawianie czasu chłodzenia ...................................................................................................................... 47
3.4.3 Przerywanie chłodzenia............................................................................................................................... 47

3.5 Podajnik sterowany przetwornikiem częstotliwości ........................................................................................ 48

SPIS TREŚCI



Antti-Teollisuus Oy 3 408111 03-2019

Vacboost M13

3.6 Kontrolki sygnalizacyjne ................................................................................................................................. 49
3.6.1 Kontrolki sygnalizacyjne urządzeń .............................................................................................................. 49
3.6.2 Chłodzenie................................................................................................................................................... 49
3.6.3 Kontrolka sygnalizacyjna „suszenie zakończone” ....................................................................................... 49
3.6.4 Czujnik poziomu .......................................................................................................................................... 49
3.6.5 Błąd cyrkulacji.............................................................................................................................................. 49
3.6.6 Alarm przegrzania........................................................................................................................................ 50
3.6.7 Usterka palnika ............................................................................................................................................ 50

3.7 Zabezpieczenia silnika ................................................................................................................................... 50

3.8 Wyłączniki ....................................................................................................................................................... 51

4. Obsługa ............................................................................................................................................................ 51
4.1 Napełnianie..................................................................................................................................................... 51
4.2 Suszenie i chłodzenie ..................................................................................................................................... 51
4.2.1 Suszenie pierwszego wsadu ....................................................................................................................... 51
4.2.2.Rozpoczynanie procesu suszenia ............................................................................................................... 52
4.3 Opróżnianie .................................................................................................................................................... 52

5. Usterki .............................................................................................................................................................. 52

IZOLACJA TERMICZNA ....................................................................................................................................... 53
INSTRUKCJE OBSŁUGI MASZYN SUSZARNI (instrukcje szczegółowe)........................................................... 53
Regulacja wstępna oraz kontrola suszarni ........................................................................................................... 53
Suszenie ............................................................................................................................................................... 53
Chłodzenie............................................................................................................................................................ 54
TECHNIKI SUSZENIA .......................................................................................................................................... 55
KONSERWACJA I EKAPLOATACJA EKONOMICZNA ........................................................................................ 56
SUSZENIE EKONOMICZNE ................................................................................................................................ 57

EWENTUALNE USTERKI .................................................................................................................................... 60
SERWISOWANIE I KONSERWACJA NA OKRES ZIMOWY ............................................................................... 60

GWARANCJA ....................................................................................................................................................... 61

OKŁADZINA WAGONU ........................................................................................................................................ 62
Okładzina.............................................................................................................................................................. 62
Cięcie płyt okładzinowych..................................................................................................................................... 63
Listwy okładziny.................................................................................................................................................... 65
Instalacja listew mocujących okładziny ................................................................................................................ 66

Deklaracja zgodności UE ..................................................................................................................................... 73



Antti-Teollisuus Oy 4 408111 03-2019

Vacboost M13

SUSZARNIA MOBILNA ANTTI VACBOOST M13

Przed montażem maszyny i przekazaniem jej do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z treścią Podręcznika 
montażu i obsługi.

WYBÓR LOKALIZACJI DLA SUSZARNI

Suszarnię do ziarna należy zaplanować jako część gospodarstwa rolnego, uwzględniając ewentualny ruch pojaz-
dów, hałas i problemy związane z zapyleniem. Drogi należy wybudować w taki sposób, aby przez cały rok były 
przejezdne dla pojazdu z pełną przyczepą. W razie konieczności na fasadzie budynku zamontować nagrzewnicę. 
Przy wyborze lokalizacji nagrzewnicy należy przede wszystkim pamiętać, że wymaga ona dużych ilości czystego 
powietrza. Otwór zasysający nagrzewnicy powinien znajdować się możliwie najdalej od rur wylotowych powietrza 
po drugiej stronie budynku. W przypadku wątpliwości dotyczących lokalizacji należy omówić je z lokalną admini-
stracją zarządzającą budynkami i drogami oraz dowódcą straży pożarnej.

Odległość między suszarnią do ziarna a gruntem sąsiedniego gospodarstwa powinna wynosić co najmniej 15 m, 
budynkiem w sąsiednim gospodarstwie — 20 m, budynkiem mieszkalnym we własnym gospodarstwie — 15 m 
oraz przybudówką — 12 m (minimalna odległość od budynków we własnym gospodarstwie może się różnić lokal-
nie — jest zależna od sposobu interpretacji nowych przepisów). W przypadku suszarni kategorii P2 wymagane 
odległości mogą być mniejsze. W określonych warunkach suszarnia może uzyskać kategorię P2. Szczegółowe 
informacje należy uzyskać od dowódcy lokalnego oddziału straży pożarnej oraz nadzorcy budynku.

FUNDAMENT

DOCISK NA PODŁOŻE
 
Przy doborze odpowiedniej metody osadzenia suszarni należy uwzględniać następujące wartości bazowe właściwe 
dla poszczególnych rodzajów gruntu:

Morena  0,4–0,8 MN/m2
Żwir  0,2–0,6 MN/m2
Piasek  0,15–0,5 MN/m2
Pasek drobnoziarnisty  0,1–0,4 MN/m2
 
Glina i drobny muł

- miękki (łatwy do obróbki)  0,025 MN/m2
- twardy (trudny do obróbki)  0,050 MN/m2
- stały (bardzo trudny do obróbki) 0,1 MN/m2
 
 
Jeśli nośność gruntu będzie trudna do oszacowania, należy wynająć specjalistę lub zlecić wykonanie pomiarów 
gruntu. Często zaleca się, aby określić postać skał na podstawie pomiarów gruntu lub badań prowadzonych na 
wykopach. Docisk na podłoże generowany przez suszarnię wynosi z reguły 0,5–2,0 kg/cm2 w przypadku funda-
mentu rusztowego.
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PRZESTRZEŃ WYMAGANA DO MONTAŻU
 

Minimalnym wymogiem jest stosowanie się do informacji zamieszczonych na rysunku fundamentu.
Dodatkowo należy uwzględnić przestrzeń wymaganą do montażu oraz nośność gruntu pod żurawiem przejezdnym.
Transportowane materiały mogą mieć ponad 3 metry szerokości oraz znaczną długość. Z tego względu dostęp do 
fundamentu suszarni powinien być niczym nieograniczony; należy także uwzględnić przestrzeń na manewrowanie 
pojazdami.
Do celów związanych z montażem suszarni należy zapewnić żuraw przejezdny z nieograniczonym dostępem do 
miejsca montażu oraz wystarczająco sztywną podstawą. Na miejscu montażu nie mogą znajdować się napowietrzne 
linie elektryczne ani telefoniczne będące w zasięgu żurawia.
 
 
 
 
Podręcznik instalacji i obsługi maszyny

Niniejszy podręczników jest przeznaczony dla profesjonalnych rolników. Korzystanie z maszyny wymaga stan-
dardowych umiejętności oraz wiedzy ogólnej z zakresu rolnictwa. 

Rodzaj suszarni do ziarna

Niniejszy podręcznik dotyczy montażu i eksploatacji SUSZARNI MOBILNEJ ANTTI VACBOOST  
 

OMÓWIENIE MASZYNY

- Suszarnie są przeznaczone do suszenia ziaren i nasion.

- Proces suszenia składa się z czterech etapów:

1. Podczas etapu napełniania przenośnik pionowy przenosi ziarno z kosza zasypowego suszarni do suszarni. 

2. Podczas etapu suszenia ziarno cyrkuluje wewnątrz suszarni, przy czym między jego warstwy zasysane jest 
gorące powietrze.

3. Podczas etapu chłodzenia ziarno cyrkuluje wewnątrz suszarni, przy czym między jego warstwy zasysane 
zimne powietrze zewnętrze.

4. Wysuszony i schłodzony materiał jest przenoszony za pomocą przenośnika pionowego do magazynu lub 
miejsca wyładunku.

 

Suszarnia jest dostarczana w postaci wstępnie zmontowanych modułów, których ostateczny montaż odbywa się 
na miejscu instalacji. 
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- Baza suszarni składa się z podstawy suszarni oraz podajnika. Sekcje suszące są zamontowane w górnej 
części podstawy.

- Moduły suszące składają się z sekcji suszących z trójkątnymi przewodami powietrznymi. Zbiorniki górne są 
umieszczone na górze modułu suszącego.

- Rodzaj suszarni:  Suszarnia ANTTI VACBOOST 3W z siedmioma łopatami podającymi.

- Objętość suszarni zależy od łącznej liczby sekcji oraz zbiorników górnych zamontowanych na sobie.

- Oprócz głównych podzespołów wyszczególnionych powyżej w zakres dostawy wchodzi także szereg mniej-
szych części, których montaż został szczegółowo opisany w dalszych częściach niniejszej instrukcji.

W przypadku suszarek mobilnych, najbardziej istotne źródło hałasu stanowi dmuchawa/dmuchawy.

UWAGA! Podczas pracy wentylatorów wyciągowych, w pobliżu dmuchaw należy zawsze stosować środki ochrony 
słuchu.

- Punkt pomiarowy w odległości 1 m od otworu wyciągowego dmuchawy L Aeq 92 dB
- Punkt pomiarowy w odległości 10m od otworu wyciągowego dmuchawy L Aeq 75 dB

BEZPIECZEŃSTWO
W podstawie suszarni znajdują się ruchome części podajnika, które mogą powodować obrażenia ciała, 
jeśli wszystkie pokrywy oraz włazy nie będą odpowiednio zamknięte podczas pracy maszyny!

 
UWAGA! 
Przed otwieraniem lub zamykaniem dolnych rynien należy sprawdzać, czy włazy inspekcyjne i konserwa-
cyjne w podstawie suszarni są zamknięte.
 
Należy się stosować do obowiązujących lokalnie instrukcji w zakresie BHP.

MONTAŻ SUSZARNI ANTTI VACBOOST

Montaż sekcji oraz pozostałych podstawowych podzespołów opisano w instrukcji montażowej suszarni 408076.
Instrukcja ta dotyczy montażu podzespołów właściwych dla mobilnego modelu suszarni. 

Prace montażowe związane z suszarnią wymagają precyzji. Prace te są wykonywane na różnych poziomach, także 
na dużych wysokościach. Z tego względu wymagane są nie tylko umiejętności monterskie, lecz także stosowanie 
odpowiednich rusztowań i platform do pracy na wysokościach oraz przestrzeganie wszystkich przepisów bezpie-
czeństwa. Podstawa suszarni i jej sekcje są elementami ciężkimi. Do ich podnoszenia potrzebne są maszyny o 
odpowiednim udźwigu.
W centrali elektrycznej część połączeń okablowania jest już wykonana. Przed rozpoczęciem użytkowania należy 
się upewnić, że wszystkie urządzenia elektryczne są sprawne!
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Masy podzespołów suszarni:
 
 Podstawa z nagrzewnicą i dmuchawą    ok. 2400–2700 kg 
 Sekcja (z dwoma zakończeniami kanałów powietrza)  ok. 1400-2000 kg
 Zbiornik górny        ok. 300 kg
 Zbiornik górny z pokrywą, poręczami i czyszczalnią wstępną  ok. 700 kg 
 Przenośnik pionowy      ok. 450-590 kg

Podczas podnoszenia ciężkich podzespołów suszarni należy:

– używać wszystkich uchwytów dźwigowych zamontowanych na podzespole,
– używać uchwytów dźwigowych i wzmocnień przy podnoszeniu zmontowanego zbiornika górnego,
– upewnić się, że haki są prawidłowo umieszczone w uchwytach,
 stosować wyłącznie podnośniki o odpowiednio dużym udźwigu,
– uważać, aby nie podchodzić pod podnoszony podzespół lub stać blisko niego,
– upewnić się, że dźwig jest w stanie opuścić podnoszony podzespół powoli i dokładnie w wyznaczone miejsce,
– przygotować 3–5 przyrządów mogących służyć jako kołki prowadzące, np. wybijaki o średnicy 5–8 mm.

Zabezpieczyć wszystkie połączenia taśmą uszczelniającą.
Uwaga! Aby podnieść jednocześnie kilka sekcji ułożonych jedna na drugiej, należy zastosować oddzielne uchwyty 
dźwigowe (501010). Szczegółowe informacje zawiera instrukcja montażowa 408076. Uchwyt dźwigowy należy 
montować za pomocą ośmiu śrub M8. Miejsca mocowania uchwytów należy wzmocnić za pomocą listew 50x100 
z dwoma otworami, aby końce sekcji nie uległy wygięciu. Tych samych uchwytów należy użyć przy podnoszeniu 
zbiornika górnego.

Suszarnię można składać z większych modułów. Wszystkie sekcje oraz zbiorniki górne można podnosić za pomocą 
sztywnych uchwytów zamontowanych od góry. Na przykład: zbiornik górny i jego pokrywę z poręczami można 
zmontować, gdy sekcje suszące znajdują się nadal na podłożu. Dokręcić śruby — do mocowania pionowych 
wsporników użyć śrub M10. Podnieść zmontowany duży moduł i umieścić na podstawie.

UWAGA!      
Całkowita masa zmontowanego modułu wynosi kilka ton, więc potrzebny jest odpowiednio dźwig o odpowiednim 
udźwigu. Przed przystąpieniem do podnoszenia należy sprawdzić nośność gruntu.
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Rysunki poglądowe różnych typów suszarni wraz z oprzyrządowaniem

Wsporniki przenośnika pionowego

Czujnik PTC
Termostat przeciwpożarowy

Czujnik PTC
Termostat LTM

Rysunek poglądowy zespołu (C365)
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Śruby oczkowe M10 
jako prowadnice

Przewody rozdzie-
lacza

Drabinki 
kablowe

Wspornik 
rury 
kominowej

Antti Vacboost
Model H H2 Przenośnik pionowy Przenośnik pionowy

mm mm t/h kW
C255 10100 6990 45 3
C320 11100 8150 50 4
C365 12100 9300 50 4

Mittakuva Antti Vacboost ilman tekstejä
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Antti Vacboost E/ES
Model H H2 Przenośnik pionowy Przenośnik pionowy

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

Mittakuva Antti Vacboost E ja ES
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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
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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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Mittakuva Antti Vacboost EH ja EHS

Antti Vacboost EH/EHS
Model H H2 Przenośnik pionowy Przenośnik pionowy

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

Kosz przyjęciowy z przenośnikiem;
aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymiarowania, należy zapoznać się z instrukcją 
408115
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C 255_malli

C 255



Antti-Teollisuus Oy 18 408111 03-2019

Vacboost M13

C 320

C 320_malli
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C 365

C 365_malli
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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_3D

C410 E   1000 
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C 410 E-A1500_3D

C410 E  A1500
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Kosz przyjęciowy C410 E 700 z przenośnikiem 

C410 E-700 kaatoallas kuljettimella_3D
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Podstawa z ramą
Umieścić podstawę z ramą na wybetonowanym podłożu wyposażonym w płyty mocujące. Ustawić podstawę w 
położeniu poziomym.
Aby zapewnić prawidłowe działanie suszarni, należy przed przystąpieniem do dalszych prac montażowych 
sprawdzić za pomocą poziomicy, czy górna powierzchnia podstawy jest dokładnie pozioma.
Aby mieć pewność, że moduł zachowa pozycję pionową nawet przy silnym wietrze, należy przyspawać jego 
nogi do płyt mocujących zainstalowanych w podłożu lub użyć do tego celu kotew rozprężnych (4 szt. M16).

Sekcje, zakończenia kanałów powietrza
Sekcje są dostarczane jako gotowe do montażu wraz z zakończeniami kanałów powietrza. Zakończenia kanałów 
powietrza modelu eksportowego są dostarczane oddzielnie. Zakończenia kanałów powietrza można składać i łączyć 
z sekcjami, gdy te znajdują się jeszcze na podłożu. Każde połączenie należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą.
Podczas podnoszenia kolejnych sekcji należy zwracać uwagę na ich prawidłowe ustawienie. Wlotowa strona sekcji 
powinna być ustawiona po stronie koryta w podstawie.

Dla prawidłowego działania suszarni istotne jest, aby powietrze w trójkątnych kanałach sekcji przepływało we wła-
ściwym kierunku — otwarty koniec trójkątnego kanału powinien być ustawiony po stronie wlotu sekcji (od strony 
nagrzewnicy).

Przed osadzeniem najniższej sekcji górne powierzchnie podstawy należy okleić taśmą uszczelniającą. Taśmę 
uszczelniającą należy także nakleić na wewnętrzne krawędzie poziomych powierzchni styku podstawy i sekcji. 
Wszystkie połączenia należy uszczelnić.
Przy wkładaniu śrub w złącza sekcji należy włożyć w odpowiednie miejsce także metalowe mocowania drabiny 
A73310. Miejsca montażu tych elementów pokazano na rysunku poglądowym suszarni. Mocowania te należy 
umieścić w każdym połączeniu. Narożne łapy wzmacniające sekcji należy połączyć ze zbiornikami górnymi za 
pomocą śrub M10x20.

UWAGA! Po ustawieniu sekcji na właściwym miejscu należy zdemontować uchwyty dźwigowe (501010).

Zbiorniki górne i pokrywa z poręczami
Taśmę uszczelniającą należy nakleić na wewnętrzne krawędzie poziomych powierzchni styku zbiornika górnego. 
Wszystkie połączenia należy uszczelnić.
Przy wkładaniu śrub w złącza zbiornika górnego należy włożyć w odpowiednie miejsce także metalowe mocowania 
drabiny A73310. Miejsca montażu tych elementów pokazano na rysunku poglądowym suszarni. Mocowania te 
należy umieścić w każdym połączeniu. Narożne łapy wzmacniające sekcji należy połączyć ze zbiornikami górnymi 
za pomocą śrub M10x20.

Zbiorniki górne oraz sekcje można łączyć na podłożu i podnosić zmontowane zespoły za jednym razem. UWAGA! 
Należy uwzględnić masę takiego zespołu. 
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Montaż czujnika górnego poziomu
(pojemnościowy, regulowany)

Suszarnia dostarczana jest z pojemnościowym czujnikiem poziomu wyposażonym w regulowany pręt pomiarowy.

Czujnik górnego poziomu należy zamontować we wsporniku umieszczonym w pokrywie suszarni. Czujnik należy 
umieścić dostatecznie nisko, aby zapobiec zatkaniu przenośnika pionowego przy pierwszym użyciu suszarni. 
Prawidłowa wysokość montażowa czujnika to ok. 60 cm poniżej pokrywy.
Podczas pierwszego napełniania i cyklu suszenia należy śledzić tempo napełniania. Z względu na fakt, że prawi-
dłowa wysokość montażowa czujnika może być różna, należy ją ustalać dla każdego przypadku osobno. Należy 
pamiętać, że w początkowej fazie suszenia ziarno pęcznieje. Z tego względu należy zapewnić przestrzeń dla 
czyszczalni wstępnej. Ustawić właściwą wysokość czujnika, korzystając z nakrętki motylkowej,

Z czasem głowica czujnika może się zabrudzić i przekazywać nieprawidłowe dane. Z tego powodu głowica powinna 
być od czasu do czasu czyszczona.

Montaż przenośnika pionowego

Złożyć podstawę przenośnika pionowego na boku ramy i ustawić go w pozycji pionowej. Standardowe przenośniki 
pionowe dla suszarni mobilnych serii A są dostarczane w stanie złożonym.
Przenośnik pionowy różniący się od konfiguracji standardowej należy zmontować zgodnie z instrukcją 408010 
lub 408011.

UWAGA! Przenośnika pionowego leżącego na podłożu nie można podnosić, zaczepiając go tylko w punkcie środ-
kowym; zaczepienie należy wykonać w dwóch odpowiednio od siebie oddalonych punktach.
Ustawić przenośnik pionowy na właściwym miejscu i po przymocowaniu części konwersyjnej wyregulować jego 
wysokość (w razie potrzeby).

Instrukcje montażu platform serwisowych wspornika przenośnika pionowego typu ES lub EHS są zawarte w in-
strukcji montażu przenośnika typu E 408010.

Duży kosz zasypowy skręcany śrubami
Zmontować zgodnie z instrukcją 408110.

Kosz przyjęciowy z przenośnikiem Skandia;
Montaż zgodnie z instrukcją 408115.
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Układ sterowania linkowego dla 3-drożnego rozdzielacza i rur cyrkulacyj-
nych
Standardowa dostawa zawiera ręcznie sterowany rozdzielacz 3-drożny, który może być sterowany z poziomu podłoża. 

Rysunek części zamiennych dla układu sterowania 
linkowego

JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ

Część Element Opis Nr rysun-
ku

Liczba 
szt.

Masa

1 A73992 KOŁO PASOWE D50 M12 A73992 2 0,54

2 A73993 ELEMENT NOŚNY UKŁADU STEROWANIA ROZDZIELACZEM M12 A73993 1 5,48

3 A73994 UKŁAD STEROWANIA LINKOWEGO ROZDZIELACZEM M12 A73994 1 1,07

4 42426 KLAPA ŻALUZYJNA DLA RURY ZBOŻOWEJ 42426 4 0,5

5 111561 PODKŁADKA ZN 14/45X4 DIN440R 2

6 111550 PODKŁADKA ZN M10 DIN 125 2

7 102210 ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA ZN        10x25 DIN933 2

8 110560 NAKRĘTKA M10 DIN 934 10

9 111540 PODKŁADKA ZN M8 DIN 125 8

10 101810 ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA ZN        8x16 DIN933 8

11 110540 NAKRĘTKA M8 DIN 934 8

12 107807 ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA ZN        M10x18 DIN580 8

13 114067 LINKA W OSŁONIE Z TWORZYWA D3/D5 MM 59,2

14 114055 BLOKADA LINKI D5 8
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A73996

Przymocować rozdzielacz do części konwersyjnej przenośnika pionowego i zamontować element nośny rolek 
układu sterującego na bocznej części rozdzielacza. Połączyć linki z dźwigniami sterującymi rozdzielacza i z jed-
nej strony poprowadzić linki bezpośrednio do dolnej części układu sterującego, a po drugiej stronie przeciągnąć 
je przez śruby oczkowe do drugiej dźwigni sterującej, unikając zagięć pod ostrym kątem. Zob. rysunek: „Zasada 
działania układu sterowania linkowego”.

Zamontować rury cyrkulacyjne między przenośnikiem pionowym a suszarnią. Upewnić się, że kąt opadania rur 
wynosi 45° (1:1).

Zasada działania układu sterowania linkowego
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C205 C255 C320 puhallin putket

Przewody rurowe powietrza

OSTRZEŻENIE!  Ciała obce w nagrzewnicy grożą pożarem!

Powietrze wylotowe z suszarni jest często zapylone i zanieczyszczone odpadami, szczególnie w końcowej fazie 
suszenia. Z tego powodu wylot rury odprowadzającej powietrze należy zawsze starać się umieścić po przeciwnej 
stronie suszarni niż wlot powietrza do nagrzewnicy.

OSTRZEŻENIE!  Odpady w powietrzu zasysanym przez nagrzewnicą mogą być przyczyną pożaru!
 
Montaż rur powietrza przedstawiono na następujących rysunkach:

Rury nadmuchowe C205, C255, C320
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C205 C255 C320 uunin putket

C365 puhallin putket

Rury nagrzewnicy C205, C255, C320

Rury nadmuchowe C365
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C365 uunin putket

Rury nagrzewnicy C365
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D800 putket

D800 rury
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Instalacja stanowiska dmuchawy
Końce stanowiska dmuchawy należy zmontować na podłożu. Należy przestrzegać wysokości położenia rury wylo-
towej dmuchawy podczas mocowania na końcach najwyższych krzyżulców; instalacja krzyżulców nie jest jednak 
obowiązkowa. Na tym etapie należy przymocować do końców belki wsporcze.Poniższy rysunek ukazuje wysokość 
położenia najwyższej belki. Umieścić kraty na szczycie najwyższych belek wsporczych. 
Po ustawieniu stanowiska w prawidłowym położeniu należy sprawdzić prostość słupów i poziomych belek oraz, 
w razie konieczności, dostosować je, na przykład przy użyciu kawałków blachy.

Note! Pomiaru po przekątnej należy dokonywać w kierunku pionowym i poziomym.

Dociągnąć jak najmocniej krzyżulce (A75781).Należy jednak uważać, aby nie ustawić stanowiska dmuchawy w 
pozycji ukośnej przez pociągnięcie za pomocą śruby. Zainstalować łączniki (A75816) pomiędzy stanowiskiem a 
suszarką. Zmontować drabinę na podłożu, unieść ją w miejscu i przymocować do belek przy użyciu taśm (A75783).
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Puhallinteline asentaminen
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Przewody paliwowe
Suszarnia mobilna jest wyposażona w jednoprzewodowy układ paliwowy; nie istnieje więc konieczność prowa-
dzenia więcej niż jednego przewodu rurowego między zbiornikiem paliwa a filtrem znajdującym się na bocznej 
ścianie nagrzewnicy. Nadmiar paliwa powracającego z palnika jest zawracany; dodatkowo niezbędna ilość paliwa 
przepływa przez filtr do odpowietrznika oleju Tigerloop.

Montaż rur odprowadzających odpady z czyszczalni wstępnej

UWAGA! Rury odprowadzające odpady należy zawsze prowadzić po przeciwnej stronie suszarni niż  
 wlot powietrza do nagrzewnicy. 
 Odpady w powietrzu doprowadzanym do nagrzewnicy mogą być przyczyną pożaru!
 

Poprowadzić rury odprowadzające odpady z czyszczalni wstępnej w dół wzdłuż bocznej ściany suszarni.
Do budowy rurociągu odprowadzającego odpady należy użyć przeznaczonych do tego części: rur wentylacyjnych 
D200 oraz kolanek 45° i 90°. Przymocować rury w odstępach 3–4 m, używając np. perforowanej taśmy stalowej.

Zaleca się poprowadzić rury odprowadzające odpady z czyszczalni wstępnej do odpylacza cyklonowego (opcja) 
w celu oczyszczenia powietrza z pyłu i odpadów. Pomoże to w utrzymaniu czystości wokół suszarni.
Odpylacze cyklonowe można nabyć w firmie Antti-Teollisuus.
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Instalacje elektryczne
Po zmontowaniu całego urządzenia należy zainstalować ostatnią pionową drabinkę kablową i podłączyć kable. 
Drabinkę kablową należy zamontować po tej samej stronie co przenośnik pionowy, obok drabiny. Należy ją ustawić 
poprzecznie w stosunku do drabinki kablowej w części górnej. Zmierzyć odległość do krawędzi (u góry) i przenieść 
tę odległość do części dolnej. Zamontować drabinki kablowe na całej wysokości od dołu do góry. Obciąć najwyższą 
drabinkę kablową na wysokości pokrywy suszarni, używając obcinaczek bocznych lub szlifierki kątowej.

W górnej części suszarni kable doprowadzane są do następujących urządzeń:

– Przenośnik pionowy
- Czyszczalnia wstępna
- Czujnik poziomu

Poprowadzić przewody do centrali elektrycznej i podłączyć je do wejścia zgodnie z oznaczeniami. Przymocować 
przewody do drabinek kablowych za pomocą opasek. Nadmiar przewodów można „ukryć” przez zwinięcie ich w 
rynnie.

Zamontować czujnik PTC i termostat LTM na rurze powietrznej wychodzącej z nagrzewnicy. Zamontować czujnik 
PTC i termostat przeciwpożarowy w rurze prowadzącej do wentylatora ssącego po stronie wylotowej.

- Po stronie wlotowej zamontować termostat oraz czujnik. Czujników nie należy montować w strefie bezpośred-
niego kontaktu wizualnego z tylną częścią paleniska, aby czerwona poświata z komory spalania nie zakłócała 
pomiarów termostatów.

 ZOB. RYSUNEK! (strona 8)

- Przewody elektryczne powinny znajdować się w odległości co najmniej 50 mm od powierzchni rury grzewczej, 
aby uniknąć zagrożenia przegrzania.



Antti-Teollisuus Oy 38 408111 03-2019

Vacboost M13
1 Przełącznik trybu pracy 11 Wyłącznik podajnika 21 Kontrolka sygnalizacyjna czujnika 

poziomu
2 Przycisk Start 12 Regulacja podajnika 22 Kontrolka sygnalizacyjna chłodze-

nia
3 Przycisk obejścia 13 Wyłącznik palnika 23 Kontrolka sygnalizacyjna „suszenie 

zakończone”
4 Temperatura powietrza wylotowego 14 Kontrolka sygnalizacyjna przeno-

śnika pionowego
24 Kontrolka sygnalizacyjna „błąd 

cyrkulacji”
5 Temperatura powietrza wlotowego 15 Kontrolka sygnalizacyjna czysz-

czalni wstępnej
25 Kontrolka sygnalizacyjna „prze-

grzanie”
6 Licznik godzin pracy 16 Kontrolka sygnalizacyjna ślimaka 

dolnego
26 Kontrolka sygnalizacyjna „awaria 

palnika”
7 Regulator czasowy chłodzenia 17 Kontrolka sygnalizacyjna podaj-

nika
27 Wyłącznik zabezpieczający silnika

8 Wyłącznik przenośnika pionowego 18 Kontrolka sygnalizacyjna dmu-
chawy

28 Wyłącznik

9 Wyłącznik czyszczalni wstępnej 19 Kontrolka sygnalizacyjna palnika 29 Wyłącznik główny
10 Wyłącznik ślimaka dolnego 20 Kontrolka sygnalizacyjna dyszy 

pomocniczej
30 Dmuchawa (zmodernizowana)
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Zasilanie elektryczne suszarni zboża — tak jak każdego innego budynku w gospodarstwie — powinno być zabez-
pieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym 
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Zaleca się również, aby instalacja zasilania elektrycznego była wyposażona w odpowiednie zabezpieczenie prze-
ciwprzepięciowe.

System Optima Control
 
Aby uzyskać informacje dotyczące systemu Optima, należy zapoznać się z instrukcją 408152

1. Montaż

1.1 Montaż termostatu LTM

Termostat LTM ma konstrukcję podwójną łączącą w sobie ogranicznik 
temperatury i system dochładzania nagrzewnicy. 

Termostat LTM jest zainstalowany w rurze wlotowej powietrza w odległości 
0,5–2 m od nagrzewnicy. W rurze należy wywiercić otwór o średnicy 19 
mm; w wykonany otwór wsunąć termostat i przymocować go wkrętami.

LOKALIZACJĘ MONTAŻOWĄ PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NA 
STRONIE 8

Ustawić ogranicznik temperatury na 20°C powyżej maksymalnej dopusz-
czalnej temperatury pracy nagrzewnicy. Przykładowo: jeśli maksymalna 
dopuszczalna temperatura pracy nagrzewnicy wynosi 100°C, ogranicznik 
temperatury należy ustawić na 120°C. System dochładzania powinien 
być zawsze ustawiony na 45°C.

A – Ogranicznik temperatury (LIMIT)
B – Dochładzanie (WENTYLATOR)
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1.2 Montaż termostatu przeciwpożarowego

Przymocować moduł termostatu (1) do 
ściany zgodnie z rysunkiem.

Wywiercić w rurze powietrza otwór 16 mm 
na oprawy czujnika (2). Przymocować opra-
wę do rury za pomocą wkrętów.

Wsunąć końcówkę pomiarową (3) kapilary 
termostatu (5) do oprawy czujnika i za-
blokować ją przez zaciśnięcie pierścienia 
blokującego (4) na kapilarze i wkręcenie 
go w oprawę.

W puszcze termostatu przeciwpożarowe-
go ustawić temperaturę pracy za pomocą 
tarczy regulacyjnej (7). Temperaturę pracy 
należy ustawić o 10°C wyższą niż maksy-
malna temperatura powietrza wylotowego, 
jednak nie mniej niż 50°C.

Upewnić się, że termostat przeciwpożarowy 
jest włączony, naciskając przycisk reseto-
wania (6).

Podłączyć termostat przeciwpożarowy do systemu zgodnie ze schematem okablowania.
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1.3. Montaż czujników temperatury

Przeciągnąć czujnik PTC (1) wraz z przewodami 
(4) przez nylonową rurkę (2) w taki sposób, aby 
z rurki wystawała metalowa część czujnika o 
długości ok. 20 mm. 

Wywiercić w rurze otwór o średnicy 10,5 mm 
i umieścić w nim przelotkę uszczelniającą (3). 

Wsunąć nylonową rurkę z czujnikiem przez 
przelotkę do wnętrza rury, pozostawiając ok. 
50 mm rurki nad przelotką.

ZOB. RYSUNEK NA STRONIE 8

1.4. Montaż czujnika górnego poziomu

Górny poziom
Wywiercić otwór o średnicy 45 mm w pokrywie suszarni lub silosu magazyno-
wego i zamontować w nim oprawę rurki czujnika (2). 

Wsunąć rurkę czujnika (3) do zbiornika ziarna w taki sposób, aby końcówka 
pomiarowa (4) sięgała do wyznaczonej górnej granicy poziomu ziarna. Zablo-
kować położenie rurki czujnika przez dokręcenie śruby blokującej (3).

Podłączyć czujnik górnego poziomu skrzynki przyłączowej (1) zgodnie ze sche-
matem okablowania.
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2. PRZEKAZYWANIE DO EKSPLOATACJI
Podczas rozruchu oraz przebiegu próbnego należy zachować szczególną ostrożność. Ustawienia urządzeń 
zabezpieczających mogą być modyfikowane jedynie przez uprawnionych elektryków. Przed rozpoczęciem 
prac wymagających otwierania osłon lub wyłączania zabezpieczeń należy zawsze odłączać maszynę od 
instalacji zasilania. Prace wiążące się z modyfikowaniem połączeń elektrycznych lub otwieraniem skrzynek 

połączeniowych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków.

Przed rozpoczęciem testów maszyny należy wizualnie sprawdzić, czy wszystkie instalacje zostały prawidłowo 
wykonane, wszystkie osłony zabezpieczające są zamontowane oraz wszystkie pokrywy są zamknięte. W stosow-
nych przypadkach należy także wykonać kontrolę rozruchową zgodnie z przepisami właściwymi dla przemysłu 
elektrotechnicznego.

Przed wykonaniem przebiegu próbnego należy sprawdzić, czy parametry prądowe zabezpieczeń silnika oraz 
przekaźników termicznych odpowiadają wartościom określonym na tabliczkach znamionowych silników. Wyjścia 
dmuchawy są wyposażone w przekaźniki termiczne. Natężenia prądu w tych przekaźnikach należy ustawić na 
poziomie 0,58 znamionowego natężenia prądu określonego na tabliczce znamionowej silnika. Pozostałe wyjścia 
silnika są wyposażone w zabezpieczenia silnika. Natężenie prądu w tych zabezpieczeniach należy ustawić na 
poziomie równym znamionowemu natężeniu prądu określonym na tabliczce znamionowej silnika.

Wyjście dmuchawy jest wyposażone w rozrusznik typu gwiazda-trójkąt. Czas opóźnienia dla rozrusznika gwiazda-
-trójkąt należy ustawić zgodnie z rysunkiem dołączonym do schematów okablowania.
Wyjścia mocy 5,5 kW lub wyższej — z wyjątkiem wyjść dla dmuchawy — są wyposażone w układy ustalające. 
Ustawienia rozruszników z układem ustalającym należy sprawdzić na rysunku.

2.1 Przenośnik pionowy

Sprawdzić, czy zabezpieczenie przenośnika przed zbyt niską prędkością jest odpowiednio zamontowane 
i podłączone. Jeśli zabezpieczenie to jest elektroniczne, należy ponadto skontrolować, czy odległość 
między czujnikiem zabezpieczenia a elementem obrotowym jest odpowiednia. Jeśli przenośnik pionowy 

jest wyposażony w ogranicznik obrotów wstecznych, przed przebiegiem próbnym należy go zdemontować.
Ustawić wybierak w położeniu E. Przestawić wyłącznik przenośnika pionowego do położenia 1. Przenośnik powi-
nien się uruchomić. Sprawdzić (i w razie potrzeby zmienić) kierunek obrotów w przenośniku pionowym. Zatrzymać 
przenośnik pionowy, przestawiając jego wyłącznik do położenia 0.

Sprawdzić działanie elektronicznego zabezpieczenia przed zbyt niską prędkością, demontując skrzynkę przyłą-
czeniową czujnika zabezpieczenia. Uruchomić przenośnik pionowy, przestawiając jego wyłącznik do położenia 1. 
Przenośnik powinien się uruchomić, a następnie zatrzymać po ok. 8 sekundach pracy.

Sprawdzić działanie czujnika górnego poziomu suszarni, przestawiając wybierak przenośnika pionowego 
do położenia 2. Przenośnik pionowy powinien się uruchomić. Dłonią zakryć czujnik górnego poziomu. 
Przenośnik pionowy powinien się zatrzymać.

2.2 Czyszczalnia wstępna

Ustawić wybierak w położeniu E. Przestawić wyłącznik czyszczalni wstępnej do położenia 1. Sprawdzić (i w razie 
potrzeby zmienić) kierunek obrotów w czyszczalni wstępnej.
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2.3 Podajnik 

Aby sprawdzić działanie podajnika, należy najpierw włączyć przenośnik pionowy oraz ślimak dolny. Prze-
stawić wyłącznik podajnika do położenia 1. Podajnik powinien się uruchomić. Kierunek obrotów silnika 
podajnika nie jest istotny. Jeśli podajnik jest wyposażony w układ regulacji prędkości obrotowej sterowa-
ny przetwornikiem częstotliwości, należy sprawdzić działanie także tego układu. Ustawić potencjometr 

podajnika do położenia 1. Silnik powinien teraz pracować z minimalną prędkością — 25 Hz. Uwaga! Nie wolno 
zatrzymywać silnika! Ustawić potencjometr podajnika do położenia 10. Silnik powinien teraz pracować z maksy-
malną prędkością — 85 Hz. Jeśli działanie potencjometru jest odwrócone, należy zamienić przewody podłączone 
do zacisków 1 i 2 w potencjometrze. 

2.4. Dmuchawa

Ustawić wybierak w położeniu K. Dmuchawa powinna się uruchomić. Sprawdzić (i w razie potrzeby 
zmienić) kierunek obrotów silnika. 

2.5. Palnik

Rozruch palnika może być wykonywany jedynie przez autoryzowanego montażystę. Przed przetestowaniem palnika 
olejowego należy sprawdzić, czy zainstalowane w palniku dysze odpowiadają dyszom opisanym w podręczniku 
obsługi nagrzewnicy. Przekraczanie maksymalnego dozwolonego przepływu oleju określonego na tabliczce zna-
mionowej nagrzewnicy jest zabronione. 

W niektórych przypadkach przed uruchomieniem dmuchawy konieczne może być skontrolowanie jej 
kierunku obrotów. Aby sprawdzić kierunek obrotów, należy wykonać następującą procedurę: Upewnić 
się, że połącznik palnika jest włączony. Ustawić przełącznik na palniku do położenia 0. Uruchomić dmu-

chawę, przestawiając wybierak do położenia K. Przestawić wyłącznik palnika w centrali elektrycznej do położenia 
1. Ustawić przełącznik na palniku do położenia 1. Zaczekać na uruchomienie silnika palnika. Sprawdzić kierunek 
obrotów i natychmiast zatrzymać palnik, przestawiając jego przełącznik do położenia 0.

2.6. Termostat LTM

Uruchomić dmuchawę oraz palnik zgodnie z powyższymi instrukcjami. Odczekać aż temperatura wzrośnie 
do 80°C. Otworzyć skrzynkę termostatu LTM. Ustawić temperaturę zabezpieczenia przed przegrzaniem w 
termostacie LTM na wartość niższą niż temperatura powietrza wlotowego. Palnik powinien się zatrzymać, 

a dmuchawa powinna kontynuować pracę. Gdy tylko temperatura powietrza wlotowego spadnie poniżej 45°C, 
palnik uruchomi się ponownie. Po zakończeniu testu przywrócić ustawienie zabezpieczenia przed przegrzaniem 
do wartości określonej powyżej.

Suszarnia
mobilna

Model
nagrzewnicy

Palnik Maks. 
przepływ oleju 
[kg/godz.]

Ciśnienie
w dyszy [bar]

  Dysza 1   Dysza 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°

Aby zresetować uszkodzony palnik, należy nacisnąć przycisk przekaźnika z kontrolką usterki znajdujący się z boku palnika.

1 kg oleju opałowego = 1,18 litra
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3. Funkcje centrali sterowania

3.1 Przełączniki i przyciski

3.1.1 Przełącznik trybu pracy

Do wyboru trybu pracy suszarni służy przełącznik (1). Niezależnie od położenia wybieraka aktywne są następujące 
funkcje zabezpieczające:
Podajnik może zostać uruchomiony tylko wtedy, gdy pracują przenośnik pionowy oraz ślimak dolny. Dmuchawa 
pozostaje włączona do momentu, gdy temperatura powietrza wlotowego spadnie poniżej 45°C.

Położenia:

Położenie 0
Urządzenia pozostają w stanie spoczynku. 
Uwaga! Jeśli palnik pracuje, a temperatura powietrza wlotowego jest wyższa 
niż 45ºC, przestawienie przełącznika do położenia 0 podczas fazy suszenia 
nie spowoduje zatrzymania maszyny.

Położenie E 
Możliwość obsługi urządzeń w układach napełniania i opróżniania suszarni. 
Gdy przełącznik jest w tym położeniu, można np. obsługiwać przenośnik 
pionowy, przenośnik załadowczy lub przenośnik wyładowczy. Położenie E 
jest przeznaczone do napełniania i opróżniania suszarni, a także transporto-
wania ziarna innymi sposobami.

Położenie A 
To położenie jest wykorzystywane do automatycznego suszenia ziarna. Faza 
suszenia jest kontrolowana na podstawie wartości ustawionej na wyświetla-
czu temperatury powietrza wylotowego, natomiast faza chłodzenia jest stero-
wana na podstawie czasu ustawionego w regulatorze czasowym chłodzenia.

Położenie K 
Suszenie ziarna w trybie ręcznego sterowania. Sterowanie ręczne może być 
wykorzystywane jedynie pod stałym nadzorem. Podczas sterowania ręczne-
go proces suszenia nie jest sterowany temperaturą powietrza wylotowego 
ani regulatorem czasowym chłodzenia. Podczas suszenia można także 
zatrzymać podajnik. 

Podczas suszenia istnieje możliwość przestawiania przełącznika między położeniami A i K bez zatrzymywania 
urządzeń. Dzięki temu w fazie suszenia możliwe jest np. tymczasowe zatrzymanie podajnika w celu napełniania 
silosów nowymi ziarnami.
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3.1.2 Przełącznik sterujący przenośnikiem pionowym

Przenośnik pionowy jest sterowany za pomocą przełącznika 1 – 0 – 2 (8).

Położenie 0
Przenośnik pionowy jest wyłączony.

Położenie 1 
Przenośnik pionowy pracuje w trybie ciągłym. W fazie suszenia przełącznik 
powinien być ustawiony w położeniu 1. Przenośnik będzie pracować nieza-
leżnie od stanu wskazywanego przez czujnik górnego poziomu.

Położenie 2
Gdy warstwa ziarna w suszarni osiągnie limit kontrolowany przez czuj-
nik górnego poziomu, przenośnik pionowy zostanie zatrzymany. W fazie 
napełniania przełącznik powinien być ustawiony w położeniu 2. Przenośnik 
pionowy oraz podajnik zatrzymają się, gdy osiągnięty zostanie limit kontro-
lowany przez czujnik górnego poziomu.

3.1.3 Przełączniki sterujące innymi urządzeniami

Podajnik, czyszczalnia wstępna, ślimak dolny oraz palnik są sterowane za pomocą przełączników 0 – 1 (9, 10, 
11 i 13).

Warunki:

- Przed uruchomieniem podajnika włączone muszą być przenośnik pionowy oraz ślimak dolny.
- Przed uruchomieniem palnika włączona musi być dmuchawa, a urządzenia zabezpieczające nie mogą blo-

kować jego działania.

Położenie 0 
Urządzenie jest wyłączone.

Położenie 1 
Urządzenie jest włączone, jeśli spełnione są poniższe warunki:
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3.1.4 Przycisk obejścia

Za pomocą przycisku obejścia (3) można przejść z fazy napełniania bezpośrednio do fazy suszenia bez zatrzy-
mywania urządzeń 
(zob. część 5.1 „Napełnianie”).

3.1.5 Przycisk Start

Za pomocą przycisku Start (2) można włączyć automatyczny proces suszenia ziarna 
(zob. część „Rozpoczynanie procesu suszenia”).

3.2 Licznik godzin pracy

Licznik godzin pracy (6) zlicza czas pracy dmuchawy palnika z dokładnością do 2 cyfr dziesiętnych. Licznika go-
dzin pracy nie można resetować.

3.3 Termostaty powietrza wylotowego oraz temperatury suszenia

Termostaty temperatur powietrza wylotowego oraz temperatury suszenia (4 i 5) są obsługiwane w ten sam sposób.
W stanie początkowym termostat wyświetla bieżącą temperaturę. Aby wyświetlić na ekranie wartość nastawy, 
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk Set (Ustaw) (d). Za pomocą przycisków strzałek (A i B) można zwiększać lub 
zmniejszać wartość nastawy. Termostat powróci do stanu początkowego w ciągu 10 sekund lub pod dwukrotnym 
naciśnięciu przycisku I (C).

D

CA

B
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3.1.4 Wyświetlacz

A  Gdy kontrolka sygnalizacyjna jest włączona, trwa 
proces chłodzenia

B  Czas chłodzenia został zakończony
C   Suszenie zostało rozpoczęte
D  Aktywna blokada klawiszy
E  Pozostały czas chłodzenia
F  Ustawiony czas chłodzenia

1   Przycisk resetowania
2   Blokada klawiszy
3   Druga cyfra godzin
4   Pierwsza cyfra godzin
5   Druga cyfra minut
6   Pierwsza cyfra minut

3.4 Regulator czasowy chłodzenia

Faza chłodzenia w suszarni jest sterowana na podstawie czasu ustawionego w regulatorze czasowym chłodzenia 
(7). Zazwyczaj czas chłodzenia wynosi od 1 do 2 godzin (zależy od temperatury suszenia). Czas suszenia należy 
ustawić w taki sposób, aby pasował do czasu cyrkulacji ziarna w suszarni — wsad ziarna powinien wykonać co 
najmniej jeden cykl cyrkulacji w maszynie podczas fazy chłodzenia.

3.4.2 Ustawianie czasu chłodzenia

Do ustawiania czasu służą przyciski 3, 4, 5 i 6. Zazwyczaj należy naciskać przyciski 4 i 5, ponieważ pozwalają one 
ustawić czas chłodzenia z dokładnością do dziesięciu minut. 

Na przykład: Ustawienie czasu chłodzenia na jedną godzinę i 30 minut. Naciskać przyciski 4 i 5 (w górę) do mo-
mentu, gdy na wyświetlaczu F pojawi się czas 1:30. 

Aby uniknąć błędów wynikających z naciskania przycisków, należy zablokować klawisze, naciskając przycisk SET/
LOCK (USTAW/BLOKADA) (2). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LOCK” (BLOKADA). Aby wyłączyć blokadę 
klawiszy, ponownie nacisnąć przycisk SET/LOCK (USTAW/BLOKADA).

3.4.3 Przerywanie chłodzenia

Za pomocą klawiszy 3 do 6 ustawić czas chłodzenia na wyświetlaczu F na wartość „0:00” i nacisnąć przycisk RESET 
(1). Chłodzenie zostanie zakończone i podświetli się kontrolka sygnalizacyjna „chłodzenie zostało zakończone”.
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Wysoka prędkość — 85 HzNiska prędkość — 25 Hz

3.5 Podajnik sterowany przetwornikiem częstotliwości

W silniku podajnika sterowanego przetwornikiem częstotliwości można bezstopniowo regulować prędkość cyrkulacji 
podczas fazy suszenia. Takie rozwiązanie ułatwia opróżnianie suszarni przez zwiększanie prędkości pracy podaj-
nika. Zaleca się ustawienie mechanicznego regulatora mimośrodowego w podajniku w taki sposób, aby podczas 
opróżniania stosowana była prędkość maksymalna (85 Hz). W ten sposób można maksymalnie poszerzyć użyteczny 
zakres regulacji. Po przekręceniu tarczy regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara prędkość podawania 
rośnie. Po przekręceniu w przeciwnym kierunku — prędkość maleje. Najniższa dopuszczalna temperatura pracy 
podajnika sterowanego przetwornikiem częstotliwości wynosi 0ºC.

Opróżnianie przy wykorzystaniu przetwornika częstotliwości podajnika

Korzystając z rozdzielacza, odprowadzić ziarno z suszarni. Maksymalnie otworzyć klapę przenośnika pionowego. 
Sprawdzić, czy tarcza regulacyjna potencjometru sterującego przetwornikiem częstotliwości podajnika jest ustawiona 
na wartość minimalną (0) odpowiadającą częstotliwości 25 Hz. Uruchomić przenośnik pionowy, ślimak dolny oraz 
podajnik. Za pomocą potencjometru podajnika zwiększać prędkość do momentu, gdy kubełki podnośnika zaczną 
się napełniać, ale ślimak dolny nie zacznie się blokować.
Czynnikiem ograniczającym w suszarniach mobilnych C205 i C255 jest pojemność przenośnika pionowego. W 
modelach C320 i C365 pojemność ślimaka dolnego jest mniejsza niż pojemność przenośnika pionowego. Na 
stronie 37 opisano sposób regulacji mimośrodu.

Warunki, które muszą być spełnione przed rozruchem

- Zakończono przebieg próbny wykonywany przez montażystę palnika olejowego.
- Należy przetestować urządzenia zabezpieczające, aby sprawdzić prawidłowość ich działania.
- Należy wypełnić zbiornik oleju czystym olejem o niskiej gęstości.
- Powietrze wydmuchiwane lub zasysane przez nagrzewnicę powinno być czyste.
- Zawory odcinające w rurociągu oleju powinny być otwarte.
- Ponownie sprawdzić, czy wyłączniki główne oraz ewentualne przełączniki zabezpieczeń są ustawione w 

prawidłowych położeniach.
- Podczas procesu suszenia poza pomieszczeniem nagrzewnicy powinna być dostępna gaśnica ręczna.
- Sprawdzić, czy płyta z przodu oraz na obu bokach sieci ssących jest czysta oraz upewnić się, że odpady nie 

mogą być przenoszone (np. przez wiatr) w pobliże otworu zasysania w nagrzewnicy.

Ustawienia początkowe, cyrkulacja ziarna 1/godz.
Model Objętość 

[m³]
Masa [t] Ustawienie prędkości podajnika Regulacja za pomocą 

mimośrodu
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
nominalna masa ziarna 0,7 t/m³
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3.6 Kontrolki sygnalizacyjne

3.6.1 Kontrolki sygnalizacyjne urządzeń

Kontroli sygnalizacyjne podajnika, czyszczalni wstępnej, ślimaka dolnego oraz palnika (14, 15, 16, 17, 18 i 19) są 
podświetlone, gdy przełączniki tych urządzeń są ustawione w położeniu 1 oraz spełnione są odpowiednie warunki, 
np. wymagane urządzenie pracuje. Przykład: nie można uruchomić podajnika, jeśli przenośnik pionowy nie pracuje.

Kontrolka sygnalizacyjna dyszy pomocniczej palnika jest podświetlona, gdy dysza ta jest aktywna. Oznacza ona, 
że temperatura w kanale powietrza wlotowego jest niższa niż ustawiona temperatura suszenia.

3.6.2 Chłodzenie

Kontrolka sygnalizacyjna chłodzenia (22) podświetli się, gdy aktywny jest tryb automatycznego suszenia, osiągnięto 
temperaturę graniczną ustawioną na termostacie powietrza wylotowego, a palnik został wyłączony, co oznacza, 
że rozpoczęła się faza chłodzenia.

3.6.3 Kontrolka sygnalizacyjna „suszenie zakończone”

Kontrolka sygnalizacyjna „suszenie zakończone” (23) podświetli się po zakończeniu fazy suszenia w trybie auto-
matycznym oraz wyłączeniu wszystkich urządzeń.

3.6.4 Czujnik poziomu

Kontrolka sygnalizacyjna czujnika poziomu (21) podświetli się, gdy warstwa ziarna osiągnie limit czujnika górnego 
poziomu w suszarni, tzn. gdy suszarnia zostanie wypełniona.

3.6.5 Błąd cyrkulacji

Kontrolka sygnalizacyjna „błąd cyrkulacji” (24) zaświeci się, gdy przenośnik pionowy, ślimak dolny lub podajnik 
zostaną zatrzymane mimo faktu, że ich odpowiednie przełączniki będą pozostawać w położeniu 1. 

Taka sytuacja może doprowadzić do przeciążenia przenośnika pionowego, ślimaka dolnego lub podajnika, a na-
stępnie do wyzwolenia zabezpieczenia silnika (zob. część „Zabezpieczenia silnika”). Błąd cyrkulacji może także 
zostać wywołany aktywacją zabezpieczenia przenośnika pionowego przed zbyt niską prędkością. Należy znaleźć 
przyczynę przeciążenia: sprawdzić, czy pas przenośnika nie jest zbyt mocno naprężony lub przenośnik pionowy 
nie jest zablokowany.
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3.6.6 Alarm przegrzania

Kontrolka sygnalizacyjna przegrzania (25) podświetla się, gdy temperatura powietrza wlotowego przekroczy 
wartość ustawioną za pomocą ogranicznika temperatury w termostacie LTM lub w przypadku przerwania procesu 
suszenia po przekroczeniu przez temperaturę powietrza wlotowego poziomu 45°C. Gdy kontrolka sygnalizacyjna 
przegrzania jest podświetlona, palnik jest zawsze wyłączony.

Należy zapewnić doprowadzanie powietrza do nagrzewnicy, a w przypadku nagrzewnicy podciśnieniowej spraw-
dzić szczelność klap kanałów powietrza. Kontrolka sygnalizacyjna zgaśnie, a palnik uruchomi się ponownie, gdy 
temperatura powietrza wlotowego spadnie poniżej 45°C.

3.6.7 Usterka palnika

Kontrolka sygnalizująca usterkę palnika (26) podświetla się w przypadku nieprawidłowego działania palnika. Przed 
ponownym uruchomieniem palnika należy znaleźć przyczynę usterki. Więcej informacji znajduje się w instrukcji 
obsługi nagrzewnicy lub palnika.

3.7 Zabezpieczenia silnika

Zabezpieczenia silnika (27) są wykorzystywane na wyjściach silników o bezpośrednim lub pośrednim rozruchu; 
służą do ochrony silnika przed przeciążeniem oraz zwarciem w okablowaniu.

Zabezpieczenie silnika jest włączone (czyli silnik jest gotowy do pracy), gdy wciśnięty jest czarny przycisk — zob. 
rysunek A. Zabezpieczenie silnika jest wyłączone (czyli do silnika nie jest doprowadzane zasilanie), gdy wciśnięty 
jest czerwony przycisk — zob rysunek B. 

Po wyzwoleniu zabezpieczenia silnika wywołanym np. przeciążeniem czarny przycisk zabezpieczenia przestawi 
się do położenia B. Aby ponownie aktywować zabezpieczenie silnika, należy wcisnąć czarny przycisk. Przed 
ponownym uruchomieniem należy jednak odczekać 10 do 20 minut, aby uniknąć przegrzania silnika oraz kabli.

Po kilku kolejnych próbach rozruchu może dojść do wyzwolenia zabezpieczenia silnika mimo braku rzeczywistego 
stanu przeciążenia silnika. Nawet jednak w takiej sytuacji przed ponownym uruchomieniem należy odczekać 10 
do 20 minut.
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4. Obsługa

4.1 Napełnianie

1. Upewnić się, że rozdzielacz jest ustawiony w prawidłowej pozycji.
2. Przestawić przełącznik sterujący do położenia E (przenośnik pionowy).
3. Przestawić wyłącznik przenośnika pionowego do położenia 2.
4. Przestawić wyłącznik czyszczalni wstępnej do położenia 1.
5. Otworzyć klapę kosza zasypowego.

Gdy warstwa ziarna w suszarni osiągnie limit kontrolowany przez czujnik górnego poziomu, system automatyczny 
zatrzyma przenośnik pionowy.

W razie konieczności, jeśli ziarno jest np. bardzo wilgotne, procesy cyrkulacji i suszenia mogą być uruchamiane 
przed zakończeniem napełniania. Taka sytuacja nie wymaga zatrzymania przenośnika pionowego, pod warunkiem 
że wykonano fazy od 1 do 5 zgodnie z punktem 4.2.2 oraz naciśnięto przycisk obejścia przed przestawieniem 
wybieraka do położenia A lub K. Przycisk obejścia należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 15 sekund (opóźnienie 
urządzenia dodatkowego) po przejściu dmuchawy do trybu „trójkąt”.

4.2 Suszenie i chłodzenie

4.2.1 Suszenie pierwszego wsadu

Podczas suszenia pierwszego wsadu dokładna temperatura graniczna powietrza wylotowego może nie być znana. 
W takiej sytuacji należy zwiększyć ustawienie termostatu powietrza wylotowego w takim stopniu, aby nie przerwał 
on procesu suszenia. Kontynuować suszenie, wykonując pomiary np. za pomocą wilgotnościomierza do ziarna. 
Po osiągnięciu wilgotności właściwej dla składowania, obniżyć nastawę w termostacie powietrza wylotowego aż 
do zatrzymania palnika. Zapisując ustawienia temperatury powietrza wylotowego dla różnych odmian, można w 
przyszłości wykorzystać notatki w celu uzyskania jeszcze większej precyzji procesu suszenia.

3.8 Wyłączniki

Podstawowa centrala elektryczna jest wyposażona w wyłącznik jednofazowy 
(28) sterujący napięciem centrali, wyłączniki trójfazowe dmuchawy nagrzew-
nicy oraz palnika, a także moduł kompensacyjny mocy biernej, który jest 
dostępny jako opcja. 

Wyłączniki znajdują się pod pokrywą centrali elektrycznej.
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Przygotowania

1. W termostacie powietrza wylotowego ustawić temperaturę 60°C.
2. Rozpocząć proces suszenia zgodnie z instrukcjami w punkcie 4.2.2.
3. Kontynuować proces suszenia, pobierając próbki w celu badania wilgotności.
4. Po osiągnięciu żądanej wilgotności ustawić aktualną temperaturę wewnątrz kanału wylotowego jako nastawę 

termostatu 
 powietrza wylotowego.
5. Zanotować wilgotność ziarna, odmianę, temperaturę suszenia, temperaturę powietrza zewnętrznego oraz 

temperaturę graniczną odprowadzanego powietrza.

4.2.2.Rozpoczynanie procesu suszenia

Fazy

1. Upewnić się, że rozdzielacz jest ustawiony w prawidłowym położeniu i zamknąć klapę kosza zasypowego.
2. Ustawić żądaną temperaturę suszenia w termostacie temperatury suszenia.
3. Ustawić żądaną temperaturę graniczną w termostacie temperatury powietrza wylotowego.
4. W regulatorze czasowym chłodzenia ustawić czas chłodzenia. 
5. Przestawić przełączniki palnika oraz urządzeń dodatkowych (przenośnika pionowego, podajnika, czyszczalni 

wstępnej oraz dolnego wentylatora ssącego) do położenia 1. 
6. Przestawić przełącznik sterujący do położenia A (tryb automatyczny).
7. Nacisnąć przycisk Start.

Podczas suszenia ziarna temperatura powietrza wylotowego rośnie; gdy tylko temperatura ustawiona w termo-
stacie temperatury powietrza wylotowego zostanie osiągnięta, palnik zostanie wyłączony i rozpocznie się faza 
chłodzenia. Faza chłodzenia zakończy się po upłynięciu okresu ustawionego w regulatorze czasowym chłodzenia. 
Po zakończeniu fazy chłodzenia dmuchawa oraz podajnik zostaną natychmiast zatrzymane, a przenośnik pionowy 
zatrzyma się z pewnym opóźnieniem.

4.3 Opróżnianie

Przestawić wybierak w centrali elektrycznej do położenia E i uruchomić przenośnik pionowy, przestawiając jego 
wyłącznik oraz wyłącznik ślimaka dolnego do położenia 1. Suszarnia jest opróżniana po zwiększeniu prędkości 
podajnika za pomocą przetwornika częstotliwości. Na końcu należy usunąć resztki materiału z suszarni, przechy-
lając krzywki opróżniające.

5. Usterki

O usterkach informują odpowiednie kontrolki sygnalizacyjne. Przed zresetowaniem lub zrestartowaniem maszyny 
należy zawsze znaleźć przyczynę usterki. Zob. punkt 3.6 „Kontrolki sygnalizacyjne”.
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IZOLACJA TERMICZNA
Izolowanie sekcji jest sprawdzoną i najbardziej skuteczną metodą oszczędzania energii. Na podstawie doświadczeń 
związanych z suszeniem oszczędności energii (lub wzrost skuteczności) wahają się w zakresie od 10 do 15 pro-
cent w zależności od warunków zewnętrznych. Izolacja z kamiennej wełny mineralnej o grubości 30 mm redukuje 
przewodzenie ciepła przez powierzchnie zewnętrzne do wartości mniejszych niż sto (82 W/m). Zaleca się wyko-
nanie izolacji także na zbiornikach górnych oraz bokach podstawy. Zapobiega to kondensacji na powierzchniach 
wewnętrznych i zapewnia utrzymanie wnętrza suszarni w czystości. Izolacja „zimnych” części suszarni poprawia 
jej działanie.

Jako materiał izolacyjny zaleca się zastosować płyty z wełny kamiennej PV-KAT pokryte folią aluminiową oferowane 
przez firmę Paroc Oy. Mają one grubość 30 mm i doskonale dopasowują się do przestrzeni między zewnętrznymi 
zagięciami połączeń suszarni. Do mocowania płyt należy użyć taśmy aluminiowej (zgrzewanej lub samoprzylepnej).
Zaizolowanie przewodu gorącego powietrza (lub wznoszącej części rury wylotowej) przynosi jeszcze większe 
korzyści. Do tego celu zaleca się zastosować izolację z wełny kamiennej wzmocnioną siatką i pokrytą folią alumi-
niową, np. izolację Partek PV-80 AVM.

Aby ułatwić prace związane z montażem izolacji, można pobrać instrukcję montażu 408061 dla suszarni samo-
dzielnej z bazy dokumentów na stronie internetowej firmy Antti-Teollisuus. Firma Antti-Teollisuus oferuje ponadto 
specjalne zestawy montażowe.

INSTRUKCJE OBSŁUGI MASZYN SUSZARNI (instrukcje szczegółowe)

Regulacja wstępna oraz kontrola suszarni

Kontrola suszarni:

- Sprawdzić, czy ustawienie prędkości podajnika na mimośrodzie silnika przekładniowego nie jest zbyt duże dla 
pierwszych prób suszenia ziarna, a także czy potencjometr jest ustawiony w pozycji 1. Przy takich ustawieniach 
początkowych będzie można zwiększać nastawy podczas działania maszyny.

- Sprawdzić, czy we wnętrzu suszarni nie znajdują się żadne ciała obce, np. kawałki kartonu.

- Sprawdzić, czy rynny podajników są ustawione w pozycji „zamknięcia”.

- Przy rynnach podajników ustawionych w pozycji „zamknięcia” sprawdzić od spodu, czy krawędzie wszyst-
kich rynien są wypoziomowane — jeśli tak nie jest, wyregulować ich położenie, przesuwając uchwyt krzywki 
opróżniającej.

- zaleca się ustawić regulator mimośrodowy podajnika w takim położeniu, aby wydajność przenośnika pionowego 
i/lub ślimaka dolnego nie spadła nawet przy maksymalnym ustawieniu przetwornika częstotliwości.

Suszenie

Na początku procesu, gdy ziarno jest nadal wilgotne, prędkość cyrkulacji może być niska. Wilgoć odparowuje 
bardzo szybko. Do odparowania wody potrzebna jest energia cieplna. Temperatura ziarna nie rośnie. Podczas do-
świadczalnych procesów suszenia ustalono, że gdy prędkość cyrkulacji spada do wartości końcowej, redukcji ulega 
także wydajność (w połączeniu z redukcją przepływu powietrza, która jednak powoduje nieznaczne zwiększenie 
całkowitej wydajności). Zwiększenie prędkości cyrkulacji powoduje wzrost wydajności, a co ważniejsze, prowadzi 
do zniwelowania różnic wilgotności w ramach suszonego wsadu, ponieważ czas, przez który ziarno przebywa w 
zbiorniku górnym ulega skróceniu. Należy zmniejszyć tempo podawania. W przypadku zbóż mimośród powinien 
być ustawiony w pozycji 1,5–2,0 przy domyślnej nastawie przetwornika częstotliwości wynoszącej 50 Hz. Przy 
rozpoczynaniu suszenia pierwszego wsadu zaleca się zacząć od najniższych ustawień i zwiększać prędkość 
podawania dopiero po ustaleniu prawidłowych wartości dla pozostałych ustawień.
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Uruchomić przenośnik pionowy oraz czyszczalnię wstępną (przestawić wybierak do położenia E) i wsypać część 
ziarna do kosza zasypowego. Przy otwieraniu klapy po stronie wznoszącej tempo podawania materiału bardzo 
rzadko przekracza zdolność podnoszenia przenośnika pionowego. 
Nagrzewnicę można uruchomić za pomocą przycisku obejścia (w centrum sterowania automatycznego), nawet 
jeśli napełnianie nie zostało zakończone. Zazwyczaj jednak nagrzewnica uruchomi się dopiero po zakończeniu 
napełniania.

Proces podawania materiału można kontrolować przez otwory w podstawie. Szacowana wzrokowo ilość ziarna 
transferowana po obu stronach rynny powinna być taka sama (skrajne łopaty podające mogą przekazywać nie-
znacznie większe ilości materiału niż pozostałe łopaty). Należy uważać, aby nie dopuścić do zatorów ziarna w 
dolnym stożku. Wraz z postępem procesu suszenia tempo podawania będzie stopniowo rosnąć.

Przepływ powietrza w czyszczalniach wstępnych należy ustawić na możliwe najwyższym poziomie. Należy przy 
tym jednak uważać, aby wśród odpadów nie znajdowały się pełnowymiarowe ziarna. Czyszczalnię wstępną należy 
wyregulować w sposób zapewniający maksymalną wydajność, postępując zgodnie z instrukcją obsługi czyszczalni.

W przypadku standardowego suszenia właściwa temperatura powietrza suszącego wynosi od 65 do 80°C. W 
przypadku ziarna pełnego, ziarna siewnego oraz słodu górna granica temperatury wynosi 70°C, dla rzepy — 65°C, 
a dla grochu — ok. 50°C. W przypadku ziarna paszowego możliwe jest stosowanie temperatur nawet na poziomie 
do 100°C. Temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie za pomocą pary odpowiednio dobranych dysz. Palnik 
powinien pracować w trybie ciągłym. Zatrzymanie działania palnika przez zabezpieczenie przed przegrzaniem w 
ograniczniku temperatury oznacza, że główna dysza palnika jest zbyt duża lub ciśnienie wtrysku w palniku jest 
zbyt wysokie.

Przepływ powietrza z otworu ssącego nagrzewnicy należy ustawić w taki sposób, aby ziarna o standardowej ma-
sie były przenoszone do końca wylotowego. W przypadku rzepy dozwolony jest nieznaczny „przelot” materiału. 

Należy stale nadzorować przebieg suszenia. Od czasu do czasu mierzyć wilgotność materiału. Po osiągnięciu 
żądanej wilgotności nastawa termostatu w kanale powietrza wylotowego będzie stopniowo zmniejszana aż do 
momentu, gdy zgaśnie kontrolka sygnalizacyjna palnika (oznaczająca, że palnik został zatrzymany). Nastawa 
termostatu w kanale powietrza wylotowego powinna pozostać niezmieniona, aby przy kolejnym suszeniu tej samej 
odmiany ziarna w zbliżonych warunkach system automatyczny mógł przerwać proces suszenia po osiągnięciu tej 
samej procentowej wartości wilgotności. Zanotować odczyty na wyświetlaczu temperatury termostatu w kanale 
powietrza wylotowego (po zakończeniu procesu suszenia) oraz wartość temperatury powietrza zewnętrznego. 
Po zapisaniu parametrów suszenia dla różnych wsadów można w przyszłości wykorzystać te informacje i określić 
bardziej precyzyjne nastawy dla temperatury granicznej, wprowadzając je do systemu automatyki suszenia.

Chłodzenie

Po wysuszeniu ziarna muszą zostać odpowiednio schłodzone. Proces chłodzenia, który trwa mniej niż godzinę, 
może być wykonywany tylko przy niskich temperaturach otoczenia. Jeśli suszarnia jest wyposażona w więcej zbior-
ników górnych niż sekcji suszących, czas potrzebny na chłodzenie będzie wydłużony. Podczas fazy chłodzenia 
wilgotność może nadal nieznacznie spadać, ale powróci ona do poprzedniej wartości podczas magazynowania. 
Zaleca się wykonać pomiar wilgotności ziarna po chłodzeniu. Ze względu na fakt, że czas cyrkulacji podczas fazy 
chłodzenia (zależny od rozmiaru suszarni) może wynosić od 1 do 2 godzin, należy wyregulować ustawienia dla 
kolejnych wsadów, uwzględniając wymóg, że całkowita objętość ziarna powinna mieć czas do wykonania co naj-
mniej jednego pełnego cyklu cyrkulacyjnego wewnątrz suszarni. (Aby w najbardziej wiarygodny sposób określić 
czas cyrkulacji, należy opróżnić suszarnię z prędkością cyrkulacji i zmierzyć czas tej operacji).
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TECHNIKI SUSZENIA
Podczas procesu suszenia może pojawić się szereg kwestii, z którymi należy się zaznajomić przed przystąpieniem 
do obsługi maszyny.

Regulacja temperatury

1. Podstawowym sposobem zwiększania temperatury jest zwiększenie przepływu oleju. Dysza pomocnicza pal-
nika 2-stopniowego będzie pracować w sposób przerywany przez cały czas, gdy potrzebna będzie dodatkowa 
energia cieplna. Jeśli nawet obie dysze nie będą mogły zapewnić utrzymania temperatury na odpowiednim 
poziomie, należy zwiększyć ciśnienie podawania lub wymienić dysze na większe. Rozwiązania te można 
jednak stosować jedynie w zakresie maksymalnego przepływu oleju dozwolonego dla palnika.

 Szczegółowe instrukcje znajdują się w rozdziale dotyczącym obsługi palnika zamieszczonym we wcześniejszej 
części niniejszego podręcznika.

2. Przy niższej temperaturze otoczenia konieczne może być stosowanie innych metod regulowania temperatury. 
Jedną z takich metod zwiększania temperatury (przy stosowaniu maksymalnego przepływu oleju) jest zdławie-
nie przepływu zasysanego powietrza w celu uzyskania żądanej temperatury powietrza suszącego. Przepływ 
powietrza można zredukować za pomocą ręcznej przepustnicy. 

 Przepływ powietrza do nagrzewnicy suszarni należy zawsze ograniczać w rurze zasysanego powietrza.

Odmiana ziarna

Nastawy termostatu oraz temperatury powietrza wylotowego nieznacznie różnią się od siebie w zależności od 
odmiany ziarna. Jeśli temperatura powietrza wylotowego na poziomie 37–38°C odpowiada wilgotności na pozio-
mie 14% w przypadku pszenicy, właściwa wartość dla jęczmienia dwurzędowego będzie wynosić 38–39°C, dla 
jęczmienia sześciorzędowego i owsa 34–35°C oraz dla rzepy 32–33°C (wilgotność 9%). Wartości mogą różnić się 
między gospodarstwami, ale tendencja pozostaje zachowana. 

Ziarna traw

Suszenie ziaren traw wymaga specjalnych przygotowań. Załadować materiał do kosza zasypowego, utrzymując 
tempo pracy przenośnika pionowego. Wilgotne nasiona łatwo łączą się ze sobą. Nie należy stosować czyszczalni 
wstępnej. Prędkość cyrkulacji powinna być taka sama jak w przypadku ziarna. Ograniczać przepływ powietrza 
suszącego do momentu, gdy nasiona przestaną „wylatywać” z sekcji suszącej. Nie włączać palnika do momentu, 
gdy wilgotność spadnie poniżej poziomu 25%. Następnie palnik może pracować w trybie przerywanym przez 0,5 
do 1 godziny. Rozmiar dysz należy dobrać w taki sposób, aby temperatura powietrza suszącego nie rosła powyżej 
40–50°C. Wraz z postępem procesu temperaturę można zwiększyć o 10 stopni.

Rzepa i rzepak

Suszenie należy rozpocząć natychmiast po zebraniu materiału. Zbyt wysoka temperatura powoduje spadek jakości 
nasion olejowych. Górny limit temperatury wynosi około 65°C, pod warunkiem że czas cyrkulacji wynosi jedną go-
dzinę. Przepływ powietrza należy ograniczyć do takiego poziomu, aby jedynie niewielka ilość nasion przedostawała 
się do kanału powietrza wylotowego (uwzględniając wydajność, niewielki „przelot” materiału jest jednak dozwolony).

Suszenie grochu

Szczególnie trudny w suszeniu jest wilgotny groch. Wymagany jest długi czas suszenia, który pozwala uniknąć 
uszkodzenia powierzchni. Jeśli wilgotność wynosi ponad 20%, temperatura powietrza suszącego nie powinna 
przekraczać 40°C. Wraz z postępem procesu temperaturę można zwiększyć o około 10°C oraz/lub pozostawić 
materiał na 24 godziny w celu wyrównania wilgotności. Jeśli groch jest bardzo wilgotny, zaleca się suszenie go 
metodą interwałową, ogrzewając przez dwie godziny i chłodząc przez pół godziny.
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Temperatura suszenia

Im bardziej jednorodna temperatura suszenia, tym lepsze działanie systemu automatycznego. Jeśli jednak tempera-
tura powietrza suszącego zostanie zredukowana np. o 5°C, temperatura graniczna powietrza wylotowego powinna 
zostać zmniejszona o 1,5–2°C. Jeśli ta zasada nie zostanie zachowana, ziarno będzie bardziej suche o 1–2%.

KONSERWACJA I EKAPLOATACJA EKONOMICZNA
Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy zgarniaki kół pasa kubełkowego są czyste. Należy także kontrolować 
pas kubełkowy pod kątem naprężenia. W razie konieczności zwiększyć naprężenie pasa, skracając go (zob. in-
strukcje w podręczniku obsługi przenośnika pionowego).

Sprawdzić, czy końce ciśnieniowy i powrotny są czyste (korzystając z klap).
Opcja: W przypadku suszenia części partii należy zamknąć klapy żaluzjowe sekcji suszącej, aby nie dopuścić do 
generowania szkodliwego podciśnienia wewnątrz zbiornika górnego. 

Uwaga! W przypadku zwiększania przepływu powietrza za pomocą klap żaluzjowych należy także ograniczyć 
przepływ powietrza po stronie ssącej dmuchawy nagrzewnicy, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia 
powietrza w sekcjach (przeciwciśnienie powinno być takie samo jak w przypadku konwencjonalnego suszenia). 
Przepustnice kanałów powietrznych powinny być wyposażone w oznaczenia „otwarte/zamknięte” przypominające 
w przyszłości o położeniu roboczym.

Należy kontrolować ewentualny „przelot ziaren” oraz monitorować temperaturę suszenia. Przy suszeniu części 
wsadów automatyka procesu suszenia jest mniej dokładna.

Przy zmianie suszonej odmiany ziarna należy oczyścić podstawę przenośnika pionowego, dolny wentylator ssący 
oraz podajnik, a także wykonać przedmuch pustej suszarni, wykorzystując nagrzewnicę suszarni.
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SUSZENIE EKONOMICZNE

Tryb pracy należy dobierać w sposób uwzględniający kompromis między wydajnością a ekonomią. Stosując 
odpowiednie metody, można jednocześnie uzyskać poprawę w zakresie obu tych czynników.

Ekonomia w ujęciu termicznym

Prawidłowa temperatura powietrza suszącego jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność oraz eko-
nomię procesu.

Należy pamiętać o podstawowej zasadzie:

Jeśli ilość powietrza pozostaje na stałym poziomie, wzrost temperatury będzie skutkować większą wydajnością 
oraz zwiększeniem oszczędności. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się zdolność powietrza suszącego 
do absorpcji pary oraz w znacznym stopniu zwiększa się wydajność.
Przykładowo przy standardowym ciśnieniu powietrza wilgotności względnej na poziomie 100% odpowiadają 
następujące ilości pary.

w temp. 0°C  5 liczba gramów wody w m³ powietrza
w temp. 20°C  17  j.w.            
w temp. 30°C  30  j.w.           
w temp. 50°C  83  j.w.           
w temp. 60°C 130  j.w.           
w temp. 70°C 220  j.w.   
w temp. 75°C 242  j.w.            

Należy pamiętać, że im niższa wilgotność względna powietrza suszącego, tym szybciej woda odparowuje z ziaren.

Jeden m³ powietrza zasysanego do nagrzewnicy suszarni o temperaturze 10°C i wilgotności względnej 90% 
zawiera 8 g wody. Po ogrzaniu do temperatury +70°C następuje rozszerzenie objętości o około 50%. Taka ilość 
powietrza nadal zawiera 8 g wody, ale wilgotność względna wynosi już tylko 2,7%. Powietrze niemal „zasysa” 
wilgoć z ziaren. Ze względu na fakt, że wilgotność względna zasysanego powietrza jest mniej istotna, osuszanie 
gorącym powietrzem jest bardziej skuteczne i opłacalne nawet w warunkach deszczowych.

Konieczność redukcji ilości powietrza

Mogą wystąpić sytuacje, w których mimo odpowiedniego skonfigurowania suszarni i nagrzewnicy suszarni, 
maksymalna temperatura dozwolona dla nagrzewnicy (maksymalny rozmiar dyszy) nie będzie umożliwiać wy-
starczającego wzrostu temperatury powietrza suszącego. W takich przypadkach należy przymknąć otwór ssący 
w dmuchawie w takim stopniu, aby możliwy był wzrost temperatury powietrza suszącego. W ten sposób można 
poprawić zarówno wydajność, jak i warunki ekonomiczne eksploatacji suszarni.
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Przykład obliczania zdolności powietrza suszącego do absorbowania pary przy tej samej ilości ciepła oraz różnych 
ilościach powietrza:

Do ogrzania 10 000 m³ powietrza z temperatury 0°C do temperatury 50°C wymagana jest taka sama ilość ciepła, 
co do ogrzania 7100 m³ powietrza o temperaturze 0°C do temperatury 70°C. Przedmuchanie takiej ilości powietrza 
przez warstwy ziarna w suszarni spowoduje spadek temperatury w środkowym etapie procesu do odpowiednio 
około 20 i 27 stopni. 10 000 m³ powietrza o temperaturze +20°C może maksymalnie zawierać 170 kg wody, a 7100 
m³ powietrza o temperaturze +27 °C może maksymalnie zawierać 188 kg wody. Jeśli powietrze o temperaturze 
0°C może zawierać 5 g wody/m³, wówczas 10 000 m³ powietrza o temperaturze 50°C odpowiada masie 50 kg i 
będzie skutkować odprowadzeniem 136 kg (= 86 kg netto), natomiast 7100 m³ powietrza o temperaturze 70°C 
będzie odpowiadać masie 35 kg i skutkować odprowadzeniem 150 kg (= 115 kg netto).

W praktyce, im wyższa temperatura wewnątrz ziarna podczas suszenia, tym szybciej będzie odparowywać woda, 
powodując różnicę ciśnień. Taka sytuacja zwiększa skuteczność suszenia w jeszcze większym stopniu niż wyni-
kałoby to z obliczeń teoretycznych.

Jeśli celem są duże oszczędności ekonomiczne, warto w niektórych przypadkach zredukować ilość powietrza 
nawet wtedy, gdy nie istnieje rzeczywista potrzeba zwiększenia temperatury. Celem jest wtedy odpowiednie 
obniżenie prędkości przepływu powietrza przez warstwy ziarna. Jeśli powietrze będzie przepływać zbyt szybko, 
nie będzie odparowywać takiej ilości wody, którą mogłoby w innym przypadku w całości zaabsorbować. Jeśli z 
nagrzewnicy będzie wypływać zbyt suche powietrze (tzn. zbyt gorące), będzie to oznaczać marnowanie użytecznej 
energii cieplnej. W przypadku redukcji ilości powietrza konieczne może być także ograniczenie przepływu oleju 
(2-stopniowy układ automatyki wykonuje tę operację automatycznie). Jest to realny sposób oszczędzania energii.

Wilgotność równowagowa

Im więcej ziaren jest podawanych do suszarni, tym wolniej odparowuje z nich woda. W rezultacie wilgotność 
względna powietrza wylotowego spada wraz z postępem procesu suszenia.

Sposób redukcji ilości powietrza

Przepływ powietrza zasysanego do nagrzewnicy jest ograniczany za pomocą ręcznej przepustnicy powietrza.

Jeśli przepływ ten zostanie ograniczony w zbyt dużym stopniu, temperatura powietrza suszącego wzrośnie zbyt 
mocno, a termostat górnej wartości granicznej będzie od czasu do czasu zatrzymywać palnik. Nie wolno dopuścić 
do takiej sytuacji, ponieważ może ona spowodować gwałtowny spadek wydajności procesu suszenia oraz w dużo 
większym stopniu obciążać nagrzewnicę suszarni niż w przypadku generowania ciepła na stałym poziomie. Jako 
środek zaradczy można zwiększyć przepływ powietrza lub zredukować przepływ oleju.
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Pomiar ilości powietrza

Ilość powietrza może być mierzona jedynie w warunkach testowych. Istnieje jednak możliwość pośredniego 
określenia ilości powietrza przez pomiar ciśnienia wewnątrz wlotowego kanału powietrza do suszarni. Ciśnienie 
powietrza jest określane przez różnię w wysokości słupa wody.
Na przykład: Poziomy 15 mm poniżej zera oraz 15 mm powyżej zera wspólnie tworzą wartość 30 mm słupa 
wody (przeciwciśnienie).

Im większe jest ograniczenie przepływu powietrza, tym mniejsze jest przeciwciśnienie.

Zalecaną wartością dla ziarna jest wielkość od 20 do 40 mm, a dla rzepy — 30 mm.

Znaczne rozbieżności w wynikach mogą wynikać z rożnych lokalizacji pomiaru oraz właściwości rurociągu. Z 
tego względu korzystniej użyć miernika przeciwciśnienia do pomiaru rozbieżności w ramach jednej suszarni niż 
porównywać wyniki z różnych suszarni.

POZOSTAŁE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA EKONOMIĘ SUSZENIA

Należy unikać przesuszania (na przykład: do suszenia z poziomu 14% do 12% potrzebna jest taka sama ilość 
energii jak w przypadku suszenia z poziomu 19% do 14%).

Należy unikać suszenia części wsadów, ponieważ w takiej sytuacji wydajność także będzie częściowa (a przy tym 
zredukowana).

Ustawienia palnika olejowego mają bezpośredni wpływ na wydajność termiczną. Ustawienia powietrza spalania 
powinny być prawidłowe. W przypadku wymiany dysz lub zmiany ciśnienia oleju należy także wyregulować prze-
pływ powietrza spalania.

Konserwację palnika należy wykonywać w odstępach co 2 lub 3 lata i zlecić ją specjalistycznemu warsztatowi. W 
takich odstępach czasu należy także wymieniać dysze. Dzięki temu operator nie musi samodzielnie wykonywać 
konserwacji palnika.
Operator maszyny powinien jednak utrzymywać w czystości pomieszczenie nagrzewnicy oraz siatkę zabezpie-
czającą, usuwając z nich pyły i odpady.

Prawidłowa konserwacja maszyny prowadzi do oszczędności eksploatacyjnych.

Po wykonaniu corocznego czyszczenia należy zamknąć klapę serwisową i sprawdzić, czy jej uszczelnienie za-
pewnia całkowitą szczelność.

Należy unikać suszenia w porze nocnej. Suszenie w nocy zawsze wymaga dostarczania większej ilości energii 
niż w ciągu dnia.

Podczas napełniania i opróżniania przenośnik pionowy powinien transportować ziarno, pracując z pełną mocą.

Ustawienie mocy dmuchawy czyszczalni wstępnej powinno być możliwie najwyższe z uwzględnieniem 
wartości granicznej dla danej odmiany.
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EWENTUALNE USTERKI
Zatrzymanie podajnika i zaświecenie się kontrolki sygnalizacyjnej „błąd cyrkulacji” oznacza:

- przepalenie się bezpiecznika silnika podajnika
- przepalenie się bezpiecznika silnika ślimaka dolnego
- zatrzymanie przenośnika pionowego

Jeśli przenośnik pionowy zostanie zatrzymany, a kontrolka „błąd cyrkulacji” będzie zaświecona (w wyniku czego 
nastąpi zatrzymanie podajnika, ślimaka dolnego oraz palnika w pozycji trybu automatycznego), należy:

- sprawdzić informacje dotyczące usterek przenośnika pionowego w podręczniku montażu i obsługi przenośnika.

Usterki w palniku:

- brak oleju
- niska odporność na sadzę
- woda w filtrze oleju lub zatkanie filtra
- zamknięcie jednej z przepustnic w rurach oleju
- aktywacja przekaźnika termicznego silnika
- przełącznik serwisowy palnika olejowego jest ustawiony w położeniu 0
- brak powietrza doprowadzanego do palnika
- szczegółowe tabele z opisem usterek znajdują się w podręcznikach montażu i obsługi nagrzewnicy suszarni 

oraz palnika olejowego

Jeśli kontrolki sygnalizacyjne faz suszenia i chłodzenia znajdujące się w centrali automatyki będą podświetlone 
jednocześnie, gdy wybierak jest ustawiony w położeniu MANUAL (RĘCZNY) oraz po przestawieniu przełącznika 
do trybu AUTOMATIC (AUTOMATYCZNY), palnik zostanie zatrzymany. Następnie należy przestawić regulator 
czasowy chłodzenia do położenia 0. Zresetować czas chłodzenia i sprawdzić, czy nastawa temperatury w termo-
stacie cyfrowym jest większa niż temperatura wewnątrz kanału wylotowego. Nacisnąć przycisk Start na suszarni. 
Proces suszenia rozpocznie się w standardowy sposób. 
Uwaga!  Przenośnik pionowy, ślimak dolny oraz podajnik muszą pracować.

SERWISOWANIE I KONSERWACJA NA OKRES ZIMOWY
Raz do roku smarować

- łożyska przenośnika pionowego
- łożyska dolnego ślimaka
- łożyska podajnika
- ramiona układu przekazania napędu podajnika (2–3 krople oleju)

Raz do roku

- konserwacja palnika olejowego (zlecić specjaliście)
- kontrola skrzyni biegów silnika podajnika (pod kątem wycieków)
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Konserwacja na okres zimowy

Dokładnie oczyścić suszarnię. Oczyścić dolny stożek suszarni, podajniki, zakończenia kanałów powietrza oraz 
wewnętrzne powierzchnie zbiorników górnych. Oczyścić dmuchawę czyszczalni wstępnej.
Pozostawić otwarte klapy, ale zamknąć otwór zasysający nagrzewnicy suszarni. Zamknąć klapy podstawy prze-
nośnika, aby zapobiec niszczeniu pasa kubełkowego przez gryzonie.

GWARANCJA
Okres gwarancyjny na suszarnie Antti wynosi jeden (1) sezon roboczy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i 
wykonawcze. Osobne warunki gwarancji określone przez dostawcę dotyczą silników elektrycznych.

Warunkiem wstępnym ważności gwarancji jest stosowanie się podczas montażu, eksploatacji i serwisowania 
suszarni do instrukcji wydanych przez producenta oraz obwiązujących przepisów.

Wszelkie kwestie dotyczące gwarancji należy przed podjęciem jakichkolwiek kroków uzgodnić z producentem.
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Płyta okładzinowa RAN-20, szerokość użytkowa 1090-1100, maksymalna wysokość profilu 20 mm 20 mm
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Wagon C255 2 2 4 2090 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 59,4 433 53,5 80

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

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

OKŁADZINA WAGONU
 

Instrukcja ta stanowi uzupełnienie dla instrukcji dotyczącej okładziny skośnego przyłącza powietrza przenośnej 
suszarki. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące okładziny, należy zapoznać się z instrukcją 
samodzielnej suszarki 408061.

Vaunun verhoilupaketti sisältää verhoilupellit, villat ja valkoiset listat. Paketti soveltuu C255, C320 ja C365 vau-
numalleihin.

W celu uzyskania informacji dotyczących wymiarów i wymaganych ilości płyt profilowanych oraz materiału izola-
cyjnego należy zapoznać się z tabelą.

Okładzina
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Cięcie płyt okładzinowych
 

Przetnij płytę końcową (1 szt.) sekcji suszenia (część 1) w jej dolnym końcu w sposób pokazany na rysunku. Istnieje 
możliwość wycięcia trójkątnej płyty (część 2) z tej samej płyty. Górna płyta do części przekątnej jest wycinana z 
płyty profilu 2 (część 3).

Lisäpeltien asettelu
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Listwy okładziny 

Listwy okładziny

Część Nazwa Szt.
1 Okładzina, zewnętrzna listwa narożna 150 x 150 L=2000 20
2 Okładzina, wewnętrzna listwa narożna 150 x 150 L=2000 3
3 Okładzina, listwa obrzeżna 110 x 15 L=2000 7
4 Okładzina, listwa przedłużająca 60 x 20 x 60 L=2000 3
5 Okładzina, płyta okładzinowa *)
6 Sztywna wełna izolacyjna 30 mm *)
7 Okładzina, zewnętrzna listwa narożna, połączenie ukośne L=1350 2
8 Okładzina, wewnętrzna listwa narożna, połączenie ukośne L=1085 1

*) =  dane dotyczące wymaganej ilości i długości znajdują się w osobnej tabeli
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Instalacja listew mocujących okładziny

Zamocować płytkę mocującą A75807 oraz listwę C A75806 za pomocą wkrętów samogwintujących 4,8x13 do 
ukośnej części zakończenia kanału powietrznego. Zainstalować wełnę izolującą pomiędzy płytą mocującą A75807 
a zakończeniem kanału powietrznego.

Verhoilu Vaihe 1
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Zgiąć listwę C A75806 zgodnie z kształtem kanału powietrza i zamocować ją za pomocą śrub samogwintujących. 
Zainstalować płyty izolacyjne.

Verhoilu Vaihe 2
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Zainstalować płyty okładzinowe z boku sekcji suszenia zgodnie z instrukcją 408061. Część 2 należy zamontować 
na pionowym połączeniu płyty okładzinowej i nagiąć do tego samego kształtu przy użyciu listew przewodu powietrz-
nego. Odgiąć część trójkątną płyty do pozycji pionowej zgodnie z krawędzią otworu w płycie tylnej sekcji suszenia 
(część 1). Zainstalować płytkę 60 mm powyżej dolnej krawędzi końca kanału powietrza w taki sam sposób, jak w 
przypadku płyt bocznych. Odległość centralnego szwu połączenia kanału powietrznego od ząbkowanej krawędzi 
wynosi 540 mm. Płytę 1 należy nagiąć do tego samego kształtu przy użyciu listew przewodu powietrznego.

Verhoilu Vaihe 3
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Zainstalować listwy maskujące A75808 na płytach bocznych połączenia powietrznego, naprzeciw listew mocujących. 
Zamocować je po bokach przy użyciu metalowych śrub dachowych. Na górnej powierzchni zostanie umieszczona 
płyta profilowana, w związku z tym nie należy korzystać z tej powierzchni przy mocowaniu.

Verhoilu Vaihe 4
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Zamocować płytę 3 krawędzią dolną, tak by była równa w stosunku do innych płyt. Uformować listwy narożne 
(część 7) do odpowiedniego kształtu i zainstalować je.Nie należy mocować ich w pobliżu górnej krawędzi.

Verhoilu Vaihe 5
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Pchnąć wewnętrzną listwę narożną 8 za płytę, od góry do dołu, w stronę krawędzi wycięcia. Zamocować przy 
pomocy metalowych śrub dachowych.

Verhoilu Vaihe 6



Antti-Teollisuus Oy 72 408111 03-2019

Vacboost M13

Uformować dolny koniec listwy narożnej 1 do odpowiedniego kształtu i zamocować przy pomocy metalowych śrub 
dachowych. Na koniec zainstalować listwy obrzeżne na dolnej krawędzi.

Verhoilu Vaihe 7
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Tłumaczenie z oryginalnego języka

Deklaracja zgodności UE

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

deklaruje, że

SUSZARNIA MOBILNA ANTTI VACBOOST M13
Obowiązuje od numeru seryjnego MT40000

spełnia wymagania następujących dyrektyw:

-   Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE

 

Kuusjoki 20.09.2012

Kalle Isotalo
Dyrektor zarządzający

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie dokumentacji konstrukcji technicznej

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI, SALO


