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ANTTI MOBIILNE TERAVILJAKUIVATI VACBOOST M13

Enne seadme paigaldamist ja kasutusele võtmist tuleb hoolikalt lugeda paigaldus- ja kasutusjuhendit!

KUIVATILE ASUKOHA VALIMINE

Teraviljakuivati paigaldatakse selliselt, et see moodustab majapidamiskeskuse ühe osa¤ seejuures tuleb võtta ar-
vesse liikluse, müra ja tolmuga seonduvaid probleeme. Teed tuleb teha sellised, et neil oleks võimalik täishaagisega 
veokiga aastaringselt sõita. Võimaluse korral tuleb katel paigaldada kuivati fassaadipoolsele küljele. Katla asendi 
valikul tuleb eriti arvestada sellega, et katel kasutab suurtes kogustes puhast õhku. Katla õhu sissevõtuava peab 
asetsema võimalikult kaugel korstnast ja hoone teisel küljel. Ehituskoha ettevalmistamisel, eriti kui selles osas on 
kahtlusi, tuleb nõu pidada ka ehitus-, teede- ja tuletõrjespetsialistidega.

Tavalise viljakuivati minimaalsed kaugused on 15m naaberkrundist ja 20 m naabri ehitisest ning 15 m oma eluhoo-
netest  ja  12 m oma  majandushoonest. (Minimaalkaugused oma ehitistest võivad erineda, tulenevalt kohalikest 
eeskirjadest ja konkreetsest situatsioonist). P2 klassi kuivati kaugused võivad olla väiksemad. Teatud tingimustel 
võib pakettkuivati kuuluda P2   klassi. Täpsemaid juhiseid võib saada tuletõrjeinspektorilt.

VUNDAMENT

KOORMUS PINNASELE

Õige vundamenditüübi valimisel tuleb erinevate pinnaseliikide korral võtta aluseks järgmised väärtused:

Moreen 0,4 – 0,8 MN/m2
Kruus 0,2 – 0,6 MN/m2
Liiv 0,15 – 0,5 MN/m2
Peen liiv 0,1 – 0,4 MN/m2
Savi ja liivsavi

 - pehme (hõlpsasti vormitav) 0,025 MN/m2
 - keskmiselt tihe (raskelt vormitav) 0,050 MN/m2
 - tihe (väga raskesti vormitav) 0,1 MN/m2

Kui aluspinnase kandevõime arvestamine raskusi valmistab, tuleb kasutada asjatundjate abi ja lasta teha aluspinnase 
uuring. Sageli on kalju vormi kindlaksmääramine aluspinna uuringute või proovikaevamiste abil ka majanduslikult 
kasulik. Kuivati tekitab tavaliselt pinnasele koormuse 0,5 - 2,0 kg/cm2 kui kasutatakse plaatvundamenti.
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PAIGALDAMISEKS VAJALIK RUUM
Vundament rajatakse vähemalt vastavalt vundamendijoonistele.
Lisaks tuleb töö käigus arvestada ka sellega, kui palju on paigaldustöödeks tarvis ruumi ning veenduda, et pinnas 
on autotõstuki kasutamiseks piisavalt kandev.
Kauba transportimisel on tegemist suuregabariidiliste koormatega, mille laius on üle 3 meetri, seepärast tuleb tagada 
veoki takistusteta juurdepääs ehitusobjektile ning veenduda, et veokil on platsil piisavalt ruumi ümberpööramiseks.
Kuivati püstitamise ajal tuleb tagada autotõstukile takistusteta juurdepääs montaažiplatsile ning veenduda, et pin-
nas on suuteline tõstuki raskust kandma. Autotõstuki tööulatuses montaažiplatsil ei tohi olla elektri- ja telefoniliine.
 
 
 
 
Paigaldusjuhend ja seadme kasutamine

Käesolev juhend on mõeldud oma ametit tundvale viljakasvatajale. Seetõttu eeldab seadme kasutamine tavalis-
te põllumajanduslike üldteadmiste ja -oskuste tundmist.

Viljakuivati tüüp

Käesolev juhend käsitleb ANTTI MOBIILSE TERAVILJAKUIVATI VACBOOST paigaldamist ja kasutamist. 

SEADME TUTVUSTUS

- Viljakuivatid on mõeldud vilja ja seemnete kuivatamiseks.

- Kuivati kasutamine toimub neljas erinevas järgus:

1. Kuivati täitmisjärgus juhitakse vili elevaatoriga kuivati kolu kaudu kuivatisse.

2. Vilja kuivamisjärgus lastakse viljal kuivatis ringelda, imedes samal ajal läbi viljakihtide kuuma õhku.

3. Jahutusjärgus lastakse viljal kuivatis ringelda, imedes läbi viljakihtide külma välisõhku.

4. Valmiskuivatatud ja jahutatud materjal suunatakse elevaatoriga aita või laadimisele.

Kuivati tarnitakse eelnevalt kokkumonteeritud sõlmedena, mille lõplik kokkumonteerimine toimub ehitusplatsil. 
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- Kuivati aluse moodustab alusraam, millele on paigaldatud söötur. Aluse peale paigaldatakse kuivatussekt-
sioonid.

- Tegelik kuivatiosa moodustub V-kujuliste õhukanalitega kuivatussektsioonidest. Kuivatiosa peale paigaldatakse 
ülapunkrid.

- Kuivati tüüp:  ANTTI VACBOOST 3W seitsme etteandealusega.

- Kuivati mahu määrab ära üksteise peale asetatavate kuivatussektsioonide ja ülapunkrite arv.

- Lisaks eespool nimetatud peamistele komponentidele sisaldab tarnekomplekt ja mitmesuguseid väiksemaid 
komponente, mille paigaldamist on käsitletud käesolevas juhendis edaspidi.

Mobiilses kuivatis tekitab suurimat müra ventilaator (ventilaatorid).

NB! Töötavate tuulikute läheduses kandke alati kõrvaklappe.
- Mõõtmisskoht 1 meetri kaugusel tuuliku sissetõmbeavast L Aeq 92 dB
- Mõõtmisskoht 10 meetri kaugusel tuuliku sissetõmbeavast L Aeq 75 dB

TURVALISUS
Kuivati alusraamis on liikuvaid toiteseadmete osi, mis võivad põhjustada õnnetusi, kui kaitsed ja kõik 
luugid ei ole seadme töötamise ajal korralikult oma kohale asetatud!

NB!
Põhjarenni avamisel ja sulgemisel tuleb veenduda, et aluse kontroll- ja puhastusluugid on kinni.

Järgi kõiki kehtivaid tööohutusnõudeid.

ANTTI VACBOOST TERAVILJAKUIVATI PAIGALDAMINE

Kuivati paigaldusjuhendist 408076 leiab juhised kuivatussektsioonide ja muude peamiste sõlmede paigaldamiseks.
Käesolevas juhendis käsitletakse mobiilse teraviljakuivati spetsiifiliste osade paigaldamist. 

Teraviljakuivati paigaldamine on täpsust nõudev töö. Paigaldamine toimub mitmel tasandil, ka kõrgel. Sellepärast 
vajatakse kuivati paigaldamisel lisaks heale paigaldusoskusele korralikke paigaldustellinguid/ korvtõstukeid ja ohu-
tusnõuete täitmist. Eriti rasked on kuivati alus ja kuivatussektsioon. Nende tõstmiseks on tarvis piisavalt tõstejõudu.
Elektriseadmed ühendatakse eelühendatud juhtmetega elektrikappi. Enne kasutuse alustamist tuleb kontrollida 
kõigi elektriseadmete töökorda!
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Kuivati komponentide massid:
 
 Alus koos katla ja ventilaatoriga   ~2400-2700 kg 
 Kuivatussektsioon (2 tk koos õhukanali otstega) ~1400-2000 kg
 Ülemine sektsioon      ~300 kg
 Ülemise punkri katus koos piiretega, eelpuhasti ~700 kg
 Elevaator      ~450-590 kg

Kuivati raskete osade tõstmisel tuleb pidada silmas järgmist:

- kasutada tuleb komponentide kõiki tõsteaasasid
- kokkumonteeritud ülemise punkri tõstmisel tuleb kasutada tõsteaasasid ja nende vahel puidust tuge
- tõsteseadmed peavad olema kindlalt aasade külge ühendatud
 kasuta ainult piisavalt tugevaid tõsteseadmeid
- ärge minge kunagi tõstetavate osade alla või neile liiga lähedale
- tõstuk peab suutma asetada osa kohale aeglaselt ja täpselt
- varuge tööks 3 – 5 tk juhikuks sobivaid ø 5 - 8 mm tööriistu, nt. torne.

Igas õmbluses tuleb kasutada tihenduslinti.
Tähelepanu! Kui mitu kuivatussektsiooni tõstetakse üksteise peale ning need tõstetatakse omakorda alusele, tuleb 
kasutada spetsiaalseid tõsteaasasid (501010), täpsemad juhised leiad paigaldusjuhendist 408076. Tõsteaas kin-
nitatakse kaheksa M8 kruviga. Tõsteaasade vahele kinnitatakse kahe kruviga 50x100 latid, mis toetavad tõsteaa-
sasid nii, et sektsiooni ots ei deformeeruks. Neidsamu tõsteaasasid kasutatakse ka ülemiste punkrite tõstmiseks.

Kokkumonteerimist saab teostada suuremate koostudena. Katuse tugevate tõsteaasade abil saab tõsta oma 
kohale kõik kuivatussektsioonid ja ülemised punkrid. Nt. kui kuivatussektsioonid on maapinnal, paigaldatakse 
neile ülasektsioonid ja katus koos piiretega. Kinnitatakse kõik kruvid, püsttugede kinnitamiseks kasutatakse M10 
kruvisid. Kogu suur koost tõstetakse alusele.

NB!
Koostu kogumass ulatub mitme tonnini, mistõttu tuleb kasutada tugevaid tõsteseadmeid. Enne tõstetööde tegemist 
veendu, et pinnase kandevõime on piisav.
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C365_yleiskuva ilman tekstejä

Erinevas komplektsuses kuivatite põhimõttelisi skeeme.

Elevaatori toestus

A73310

PTC-andur
Tuletermostaat

PTC-andur
LTM-termostaat

Paigalduse põhimõtteline skeem (C365)
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Mittakuva Antti Vacboost ilman tekstejä

M10 Tõsteaasad 
juhikuna

Jaoturi trossid

Juhtmeriiulid

Korstna 
tugi

Antti Vacboost
Mudel H H2 Elevaator Elevaator

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

Antti Vacboost E/ES
Mudel H H2 Elevaator Elevaator 

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

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

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

C 410E 700 kW 2x7,5 kW
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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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Mõõtjoonis Antti Vacboost EH ja EHS

Antti Vacboost EH/EHS
Mudel H H2 Elevaator Elevaator

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

Täitekolu konveieriga;
täpsemad mõõtmed juhendis 408115
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C 255_malli

C 255
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C 320_malli

C 320
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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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C410 E-700 kaatoallas kuljettimella_3D

C410 E 700 täitekolu konveieriga 
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Alus koos raamiga
Alus koos raamiga tõstetakse oma kohale kinnitusplaatidega betoonvundamendile. Alus viiakse horisontaala-
sendisse.
Kuivati töö seisukohast on väga tähtis, et aluse ülemine pind oleks enne paigaldamise jätkamist loodiga hori-
sontaalasendisse viidud.
Tugijalad keevitatakse betoonis olevate kinnitusplaatide külge; alternatiivselt kinnitatakse iga tugijalg kiilankrute-
ga (M16/ 4 tk), see tagab, et kuivati seisab püsti ka kõige tugevama tuulega.

Kuivatussektsioonid, õhukanali otsad
Kuivatussektsioonid tarnitakse kokkupandud kujul koos õhukanali otstega. Ekspordiks mõeldud mudelite puhul 
tarnitakse õhukanali otsad osadena. Õhukanali otsad saab paigaldada kuivatussektsioonidele juba maapinnal, 
tihenduslint igasse õmblusesse.
Elementide paigaldamisel tuleb jälgida, et need oleks asetatud õiget pidi. Sektsioonide sisselaskepool on aluse 
kopavarte poolel.

Kuivati töö seisukohast on oluline, et õhuvoolu suund suund kuivatussektsioonide õhukanalis on õige: poolikute 
V-kujuliste õhukanalite avatud ots on sektsiooni sisselaskepoolel (peab olema katla pool).

Enne alumise sektsiooni kohaletõstmist paigaldatakse aluse pealmisele pinnale isekleepuv tihenduslint. Tihend 
asetatakse aluse ja kuivatussektsiooni horisontaalsete ühenduspindade siseservale. Tihendit kasutatakse kõikides 
ühenduskohtades.
Kruvide paigaldamisel kuivatussektsioonide liitekohtadesse ei tohi unustada redelite kinniteid  A73310 paigaldada, 
paigaldusasendit vt. kuivati põhimõtteliselt skeemilt; kinnitid asetatakse igasse teise õmblusesse. Kuivatussekt-
sioonide ja ülapunkrite nurkade tugevdustes kasutatakse nende ühendamiseks M10x20 kruve.

NB! Kui kuivatussektsioonid on paigal, eemaldatakse tõsteaasead 501010)!

Ülapunkrid ja katus piiretega
Tihend asetatakse ülapunkri horisontaalsete ühenduspindade siseservale. Tihendit kasutatakse kõikides ühen-
duskohtades.
Kruvide paigaldamisel ülapunkri liitekohtadesse ei tohi unustada redelite kinniteid  A73310 paigaldada, paigaldu-
sasendit vt. kuivati põhimõtteliselt skeemilt; kinnitid asetatakse igasse teise õmblusesse, jätkub vastavalt sekt-
sioonide jaotusele. Kuivatussektsioonide ja ülapunkrite nurkade tugevdustes kasutatakse nende ühendamiseks 
M10x20 kruve.

Ülapunkrid ja kuivatussektsioonid saab kõik all kokku monteerida ja korraga üles tõsta. TÄHELEPANU! koost on 
raske. 
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Ülempiiri anduri paigaldamine
(Mahtuvuslik, seatav)

Kuivati mehhanismi tarne sisaldab mahtuvuslikku seatava hoovaga varustatud täitumisandurit.

Ülempiiri andur paigaldatakse kuivati katuses olevasse kinnitisse. Andur paigaldatakse piisavalt madalale, et ele-
vaator esimeste tsüklitega ei ummistuks. Anduri paigalduskõrguseks on ca 60 cm allpool katust.
Kontrollige esimeste täitmis- ja kuivatustsüklite jooksul kuivati täituvusastet. Ülempiiriandurile tuleb leida õige 
kõrgus, mis praktikas võib olla erinev. Arvestage, et kuivamisprotsessi alguses vili paisub, seepärast peab jätma 
eelpuhastile piisavalt ruumi. Fikseerige liblikkruviga anduri õige kõrgus.

Anduri ots võib aja jooksul määrduda ja sel juhul võib andur anda vigast informatsiooni. Sel põhjusel tuleks anduri 
otsa aeg-ajalt puhastada.

Elevaatori paigaldamine

Elevaatori alus paigaldatakse raami küljele ja viiakse horisontaalselt. Mobiilse kuvati A-seeria standardelevaatorid 
tarnitakse kokkupanduna.
Standardist erinevad elevaatorid pannakse kokku vastavalt juhendile 408010 või 408011.

NB! Maapinnal olevat elevaatorit ei tohi tõsta ainult keskelt, vaid kahest punktist, mille vahele jääb piisavalt lai vahe.
Elevaator tõstetakse paigale ja elevaatori aluse kõrgust reguleeritakse vajadusel, kui põhjateo üleminek on ele-
vaatoriga ühendatud.

ES- ja EHS-seeria mudelite elevaatori hooldusplatvormi ja toestuse koostejuhend sisaldub E-seeria elevaatori 
juhendis 408010.

Suur polditav täitekolu
Kokkumonteerimine toimub vastavalt juhendile 408110.

Täitekolu Skandia konveieriga
Kokkumonteerimine toimub vastavalt juhendile 408115.
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3-suunalise jaoturi trossajam ja tsirkulatsioonitorustik
Standardne tarnekomplekt sisaldab manuaalset 3-suunalist jaoturit, mida juhitakse trossidega maapinnalt. 

Trossajami varuosajoonis

JAOTURI TROSSAJAM

Osa Artikkel Nimetus Joonis 
nr.

Tk. Kaal

1 A73992 PLOKK D50 M12 A73992 2 0,54

2 A73993 JAOTURI TROSSAJAMI KANDUR M12 A73993 1 5,48

3 A73994 JAOTURI TROSSAJAMI JUHTPLAAT M12 A73994 1 1,07

4 42426 VILJATORU SIIBRI KLAPP V.JUHIKU RASKUS 42426 4 0,5

5 111561 SEIB ZN 14/45X4 DIN440R 2

6 111550 SEIB ZN M10 DIN 125 2

7 102210 POLT 6K ZN 10x25 DIN933 2

8 110560 MUTTER M10 DIN 934 10

9 111540 SEIB ZN M8 DIN 125 8

10 101810 POLT 6K ZN 8X16 DIN933 8

11 110540 MUTTER M8 DIN 934 8

12 107807 SILMUSKRUVI TÕSTE M10x18 DIN580 8

13 114067 TROSSI PLASTK D3/D5 MM 59,2

14 114055 TROSSI LUKK D5 8
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A73996

Jaotur kinnitatakse elevaatoris oleva üleminekuga ja jagaja küljele paigaldatakse trossajami plokkide kandur. 
Trossid kinnitatakse jaoturi käitushoobade külge ja teise otsa trossid viiakse sirgelt alumisele juhtplaadile selliselt, 
et ühe käitushoova trossid on toodud läbi tõsteaasa kruvide lauge nurga all juhtplaadile. Vt. joonist: "Trossajami 
tööpõhimõte"

Paigaldatakse elevaatori ja kuivati vaheline tsirkulatsioonitorustik. Torustiku langusnurk peab olema 45°(1:1).

Trossajami tööpõhimõte
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C205 C255 C320 puhallin putket

Õhutorustik

HOIATUS!  Katlasse sattunud põlevast materjalist esemed põhjustavad tulekahjuohu!

Teraviljakuivatist väljuv õhk on sageli tolmune ja prügine, eriti kuivatusprotsessi lõpupoole. Seepärast on soovita-
tav viia väljatõmbetoru alati sellele küljele, mis asub kuivatikatla puhta õhu sissevõtupoole suhtes vastaspoolel.

HOIATUS!  Prahi sattumine katla sissetõmmatavasse õhku põhjustab tulekahjuohu!
 
Õhutoru paigaldamist käsitlevad järgmised joonised.

Ventilaatori torud C205, C255, C320
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C205 C255 C320 uunin putket

C365 puhallin putket

Katla torud C205, C255, C320

Ventilaatori torud C365
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C365 uunin putket

Katla torustik C365
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D800 putket

D800 torud
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Ventilaatori raami paigaldamine
Ventilaatori raam pannakse kokku maapinnal. Otste ülemiste kaldtugede kinnitamisel tuleb arvestada ventilaatori 
väljalasketoru paigalduskõrgusega, ülemised kaldtoed võib jätta paigaldamata. Sellel etapil kinnitatakse tugitalad; 
ülemise tala paigalduskõrgus on näidatud järgmisel pildil. Ülemiste tugitalade peale asetatakse restid. 
Kui raam on õiges kohas, tuleb veenduda, et püsttalad ja horisontaalsed talad on sirged; vajadusel reguleerida 
nt plekitükkidega.

Note! Diagonaalmõõdud vertikaal- ja horisontaalsuunas.

Paigalda kaldtoed (A75781) võimalikult pingule, samas jälgi, et ei tõmbaks ventilaatori raami kruviga viltu. Ühenda 
raami kinnitid (A75816) kuivatusseadmete külge. Redel pannakse tervikuna kokku maapinnal, seejärel tõstetakse 
oma kohale ja kinnitatakse võrudega (A75783) talade külge.
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Puhallinteline asentaminen
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Kütusetorustik
Mobiilne teraviljakuivati on varustatud ühetorusüsteemiga, mis tähendab, et kütusemahutist tuleb tuua katla küljel 
olevasse kütusefiltrisse ainult üks toru. Põletist tagasi tulev "liigne" kütus liigub tagasi põletile ja lisaks vajalik kütus 
tuuakse läbi filtri Tigerloop'ile.

Eelpuhasti prahitoru paigaldamine

NB! Prahitoru tuleb viia alati selle kuivati külje poole mis on kuivatikatla õhu sissevõtuava suhtes  
 vastaspoolne. 
 Kuivatikatlasse sissevõetavas õhus olev praht võib põhjustad tulekahju!
 

Eelpuhasti prahitorud tuuakse piki kuivati külge alla.
Prahitoru paigaldamiseks kasutatakse järgmis prahitoru osi: D200 ventilatsioonitorud ja 45- ja 90-kraadised põlved. 
Torustik toestatakse 3–4 meetriste vahedega, näit. terasest perforeeritud lindiga.

Eelpuhasti prahitoru on soovitav juhtida tsüklonisse (lisavarustus), mis eraldab õhust prahi ja tolmu. Nii säilib kuivati 
ümbrus kauem puhas ja korras.
Tsükloneid saab tellida Antti-Teollisuus tehasest.
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Elektritööd
Kui kogu seadmestik on kokku monteeritud, paigaldatakse viimasena vertikaalne juhtmeriiul ja elektrijuhtmed. 
Juhtmeriiulid paigaldatakse elevaatori poole redeli kõrvale. Juhtmeriiuli külgsuunaline asend täpsustatakse katu-
sel oleva juhtmeriiuli abil. Mõõdetakse selle kaugus servast ja viiakse see mõõt alla; juhtmeriiulid paigaldatakse 
terviklikena altpoolt ülespoole. Ülemine juhtmeriiul lõigatakse lühemaks katuse tasandil, lõikamiseks võib kasutada 
tugevat külglõikurit või nurklihvimismasinat.

Kuivati ülaosast tulevad juhtmed:

- Elevaator
- Eelpuhasti
- Täitumisandur

Juhtmed veetakse elektrikappi ja ühendatakse vastavalt juhtmel olevale koodile klemmiga. Juhtmed kinnitatakse 
juhtmeriiuli külge juhtmeköidistega. Juhtmete üleliigse osa võib panna kokkuvoldituna renni.

Katlalt tulevasse õhutorusse paigaldatakse PTC-andur ja LTM-termostaat. Väljatõmbepoole imurile viivasse torusse 
paigaldatakse PTC-andur ja termostaat.

- Paigaldatakse sissevõtupoole termostaat ja andur. Andurite ja kolde tagaosa vahel ei tohi olla otsast visuaalset 
kontakti, et kolde punane hõõgus ei põhjustakse mõõtmishäireid termostaatide töös.

 VT. JOONIST! (lk 8)

- Ülekuumenemisohu vältimiseks peavad elektrijuhtmed olema sooja õhu toru pinnast vähemalt 50 mm kaugusel.
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1 Funktsioonilüliti 11 Sööturi lüliti 21 Täiteanduri märgutuli
2 Käivitusnupp 12 Sööturi seadistamine 22 Jahutuse märgutuli
3 Sildamisnupp 13 Põleti lüliti 23 Kuivatusprotsessi lõppemise mär-

gutuli
4 Väljuva õhu temperatuur 14 Elevaatori märgutuli 24 Tsirkulatsiooniprobleemi märgutuli
5 Temperatuur sissevõtul 15 Eelpuhasti märgutuli 25 Ülekuumuse hoiatustuli
6 Töötunniloendur 16 Põhjateo märgutuli 26 Põleti häire märgutuli
7 Jahutusaja kella 17 Sööturi märgutuli 27 Mootorikaitse lülitid
8 Elevaatori lüliti 18 Ventilaatori märgutuli 28 Kaitselülitid
9 Eelpuhasti lüliti 19 Põleti märgutuli 29 Massilüliti
10 Põhjateo lüliti 20 Abidüüsi märgutuli 30 Ventilaator, järelpaigaldus
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Teraviljakuivati, nagu ka teiste põllumajanduslike hoonete elektrisüsteemi tuleb kaitsta kehtivate õigusaktidega 
ettenähtud rikkevoolukaitsmetega.

Soovitatav on kaitsta elektrisüsteemi asjakohase ülepingekaitsmega.

Optima Juhtkeskus
 
Vaata Optima kasutusjuhendit 408152

1. Paigaldamine

1.1 LTM-termostaadi paigaldamine

LTM-termostaat on kahetoimeline termostaat, milles on ühendatud tem-
peratuuri piiraja ja katla järeljahutuse funktsioonid.

LTM-termostaat paigaldatakse õhu sissevõtutorusse, 0,5– 2 m kaugusele 
katlast. Termostaadi tarvis puuritakse torusse 19 mm auk; termostaat 
surutakse auku ja kinnitatakse kruvidega.

PAIGALDUSE KOHTA VT JOONIS LEHEKÜLJEL 8

Temperatuuripiiraja seadistatakse temperatuurile, mis on katla mak-
simaalsest lubatud temperatuurist  20°C kõrgem. Näiteks, kui katla 
maksimaalne lubatud temperatuur on 100°C, seadistatakse piiraja tem-
peratuuriks 120°C. Järeljahutuse väärtuseks seadistatakse alati 45°C.

A – Temperatuuripiiraja (LIMIT)
B – Järeljahutus (FAN)



Antti-Teollisuus Oy 40 408111 03-2019

Vacboost M13

1.2 Tuletermostaadi paigaldamine

Termostaat (1) kinnitatakse seinale joonisel 
näidatud viisil.

Anduri pideme (2) tarvis puuritakse õhuto-
russe 16 mm auk. Pide kinnitatakse õhutoru 
külge kruvidega.

Termostaadi kapillaartoru (5) sensor (3) 
lükatakse anduri pidemesse ja fikseeri-
takse, selleks surutakse kinnitusvõru (4) 
ümber kapillaartoru ja keeratakse andur 
pidemesse.

Töötemperatuuri reguleeritakse seadenu-
puga (7) termostaadi sees. Termostaadi 
rakendumise temperatuuriks seadistatakse 
alati temperatuur, mis on maksimaalsest 
väljundtemperatuurist 10°C kõrgem, ent 
mitte madalam kui 50°C.

Kontrollige veelkord lähtestusnupuga (6), 
et termostaat on aktiveeritud.

Termostaat ühendatakse süsteemiga vas-
tavalt elektriskeemile.
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1.3  Temperatuuriandurite paigalda-
mine

PTC-andur (1) koos juhtmetega tõmmatakse 
läbi nailontoru (2) nii, et anduri metallosa jääb 
ca 20 mm ulatuses nailontorust välja. 

Õhutorusse puuritakse 10,5 mm auk, millesse 
asetatakse läbiviigu tihend (3). 

Nailontoru koos anduriga lükatakse läbi läbivii-
gu õhutorusse nii, et ca 50 mm nailontoru jääb 
väljapoole nähtavale.

VT JOONIS LEHEKÜLJEL 8

1.4  Ülempiiri anduri paigaldamine

Ülemine piir
Teraviljakuivati või laopunkri katusesse puuritakse 45 mm auk, millesse aseta-
takse anduritoru kinnitusdetail (2). 

Anduri toru (3) lükatakse kinnitusdetaili viljaruumi nii, et sensor (4) on soovitud 
ülemise piiri kõrgusel, anduri toru fikseeritakse lukustuspoldiga (3).

Ülempiiri andur ühendatakse süsteemiga klemmikarbis (1) vastavalt elekt-
riskeemile.
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2. KASUTUSELEVÕTT
Käikuandmise ja katsekäivitamise ajal tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Turvaseadmete sätteid tohib muuta 
üksnes professionaalne elektrik. Selliste toimingute puhul, mis nõuavad mõne seadme katete avamist, 
tuleb alati kõigepealt lülitada seade lahklülitist või massilülitist välja. Toiminguid, mis nõuavad elektrisead-
mete ühenduste muutmist või ühenduskarpide avamist, tohib teostada üksnes professionaalne elektrik.

Enne seadmete katsekäivitamist tuleb kontrollida visuaalselt paigaldustööde kvaliteeti ning veenduda, et kõik katted 
ja kaitseluugid on kinni. Samuti tuleb teostada asjakohane elektriseadmetele kohaldatav kasutuseelne kontrolli.

Enne kaitsekäivitust tuleb kontrollida mootorite andmesildi järgi mootori kaitsmete ja termoreleede voolunäitajad. 
Ventilaatori väljavõttudes on termoreleed, mistõttu seadistatakse voolu väärtuseks 0,58-kordne mootori andmesildil 
näidatud nimivoolu väärtus. Teistes mootori väljavõttude kasutatakse mootorikaitselüliteid, millele seadistatakse 
otse mootori andmesildil näidatud nimivoolu väärtus.

Ventilaatori mootori väljavõtt on varustatud täht-kolmnurkkäivitiga. Seadistage täht-kolmnurkkäiviti aegrelee vas-
tavalt elektriskeemidega kaasas olevatele joonistele.
5,5 kW või suuremate väljavõttudes, va ventilaatori väljavõtud, on kasutusel sujuvkäiviti. Kontrollige jooniselt ka 
sujuvkäiviti(te) seadeväärtusi.

2.1 Elevaator

Kontrollige elevaatori pöörlemisanduri paigaldust ja ühendusi. Kui tegemist on elektroonilise pöörlemisanduriga, 
kontrollige ka anduri õiget kaugust rootori plaadist. Kui elevaator on varustatud tagurpidipöörlemise tõkisega, tuleb 
see enne katsekäivitamist ära võtta.
Keerake valits asendisse E. Keerake elevaatori lüliti asendisse 1. Nüüd peaks elevaator käivituma. Kontrollige ele-

vaatori pöörlemissuunda ja vajadusel muutke. Elevaatori peatamiseks keerake elevaatori lüliti asendisse 0.

Kontrollige pöörlemisanduri töökorda, selleks võtke elektroonilise pöörlemisanduri kinnituskarp lahti. 
Elevaatori käivitamiseks keerake elevaatori lüliti asendisse 1. Nüüd peaks elevaator käivituma ja ca 8 

sekundi järel peatuma.

Kontrollige kuivati ülempiiri anduri töökorda, selleks viige elevaatori valits asendisse 2. Elevaator peab käivituma. 
Katsuge kuivati ülempiiri andurit käega. Elevaator peaks nüüd peatuma.

2.2 Eelpuhasti

Keerake valits asendisse E. Keerake eelpuhasti lüliti asendisse 1. Kontrollige eelpuhasti mootori pöörle-
missuunda ja vajadusel muutke.
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2.3 Söötur 

Sööturi katsetamiseks käivitage kõigepealt elevaator ja põhjatigu. Keerake sööturi lüliti asendisse 1. Söötur 
peab käivituma. Sööturi mootori pöörlemissuund ei oma tähtsust. Kui söötur on varustatud pöörlemissa-
gedust reguleeriva sagendusmuunduriga, kontrollige ka selle töökorda. Keerake sööturi potentsiomeeter 
asendisse 1. Nüüd peab mootor pöörlema miinimumsagedusega 25 Hz. NB! Mootor ei tohi seiskuda! 

Keerake sööturi potentsiomeeter asendisse 10. Nüüd peab mootor pöörlema maksimumsagedusega 85 Hz. Kui 
potentsiomeeter on valetpidi, vahetage potentsiomeetri klemmidele 1 ja 2 tulevad juhtmed omavahel. 

2.4 Ventilaator

Keerake valits asendisse K. Ventilaator peab käivituma. Kontrollige mootori pöörlemissuunda ja vajadusel muutke. 

2.5 Põleti

Põleti käikuandmist tohib teostada üksnes põleti paigaldaja. Enne põleti katsekäivitust tuleb kontrollida, kas kasutus-
juhendis nimetatud põleti düüsid on paigaldatud. Katla andmesildil näidatud maksimaalset õlikogust ei tohi ületada. 

Mõnikord on tarvis enne põleti kasutuselevõttu kontrollida põleti ventilaatori pöörlemissuunda. Pöörlemissuuna 
kontrollimisel järgige allpool toodud juhiseid. Veenduge, et põleti lahklüliti on sisse lülitatud. Keerake 
põleti lüliti asendisse 0. Keerake valits asendisse K ja käivitage ventilaator. Keerake juhtimispaneelil olev 
põleti lüliti asendisse 1. Nüüd keerake põletil olev lüliti asendisse 1. Oodake, kuni põleti mootor käivitub. 
Kontrollige pöörlemise suunda ja peatage põleti kohe, keerates põletil olev lüliti asendisse 0.

2.6 LTM-termostaat

Käivitage eespool kirjeldatud viisil ventilaator ja põleti. Laske temperatuuril tõusta kuni 80°C. Avage 
LTM-termostaadi korpus. Keerake LTM-termostaadi ülekuumuskaitsme seadeväärtus sissevõetava õhu 
temperatuurist madalamale. Nüüd peab põleti peatuma ja ventilaator jätkama tööd. Põleti peab käivitu-

ma uuesti, kui sissetuleva õhu temperatuur langeb alla 45°C. Pärast katsetamist taastage ülekuumuskaitse säte 
eespool nimetatud väärtusele.

Haagis Katel Põleti  Max. õlivool 
kg / h

Düüsi rõhk, bar   Düüs 1   Düüs 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°

Tõrke korral nullistage põleti, selleks vajutage põleti küljel olevat põletirelee nuppu, milles põleb riket näitav tuli.

1 kg kerget kütteõli = 1,18 liitrit kerget kütteõli
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3. Juhtimispaneeli funktsioonid

3.1 Lülitid ja nupud

3.1.1 Funktsioonilüliti

Funktsioonilülitiga (1) valitakse kuivati seadmete töörežiim. Sõltumata valitsa asendist on aktiivsed järgmised 
kaitsefunktsioonid:
Sööturi saab käivitada üksnes siis, kui elevaator ja põhjatigu töötavad. Ventilaator jääb peale senikauaks, kuni 
sissevõetava õhu temperatuur pole langenud alla 45°C.

Asendid:

Asend 0
Seadmed on peatatud.
Tähelepanu! Lüliti keeramine asendisse 0 kuivatusprotsessi ajal ei peata 
seadmeid, kui põleti töötab ja sissevõetava õhu temperatuur on üle 45°C.

Asend E
Võimaldab kuivati täite- ja tühjendusketi seadmete käitamist. Selles asendis 
saab käitada nt elevaatorit, täitekonveierit ja tühjenduskonveierit. Asendit E 
kasutatakse kuivati täitmiseks ja tühjendamiseks, aga ka üleminekul ühelt 
viljaliigilt teisele.

Asend A
Kasutatakse vilja kuivatamiseks automaatrežiimil. Kuivatuse etappe juhi-
takse seadistatud väljuva õhu temperatuuri alusel ja jahutust jahutuskellale 
valitud aja alusel.

Asend K 
Vilja kuivatamine manuaalrežiimil. Manuaalrežiimil võib vilja kuivatada 
üksnes järelevalve all. Manuaalrežiimil ei juhi kuivatusprotsessi väljuva õhu 
temperatuur ega jahutusaja kell, samuti saab kuivatamisprotsessi ajal peata-
da sööturi. 

Kuivatamise ajal saab lülitada lüliteid asendist A asendisse K ja vastupidi, ilma seadmeid peatamata. Näiteks 
võimaldab see sööturi kuivatusprotsessi ajal hetkeks märja vilja punkri täitmiseks peatada.
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3.1.2 Elevaatori käituslüliti

Elevaatorit juhitakse lülitiga, millel on asendid 1 – 0 – 2 (8).

Asend 0 
Elevaator ei tööta

Asend 1 
Elevaator töötab pideval režiimil Kuivatusprotsessi ajal peab elevaatori 
lüliti olema asendis 1, sel juhul töötab elevaator sõltumata kuivati ülempiiri 
anduri seisundist.

Asend 2
Elevaator peatub, kui vilja tase jõuab kuivati ülempiiri andurini. Täitmise 
ajal võib hoida elevaatori lülitit asendis 2, sel juhul peatuvad elevaator ja 
söötur kohe, kui vilja tase jõuab kuivati ülempiiri andurini.

3.1.3 Muude seadmete käituslülitid

Sööturit, eelpuhastit, põhjatigu ja põletit juhitakse lülititega, millel on asendid 1 ja 0 (9, 10, 11 ja 13).

Tööks vajalikud eeldused:

- Sööturi käivitamiseks peavad töötama elevaator ja põhjatigu
- Põleti käivitamiseks peab töötama ventilaator ja turvaseadmed peavad lubama põletil töötada

Asend 0 
Seade ei tööta

Asend 1 
Seade töötab, kui seadme tööks vajalikud eeldused on täidetud.
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3.1.4 Sildamisnupp

Sildamisnupu (3) abil saab minna täitmiselt kohe üle kuivatusprotsessile, ilma vahepeal seadmeid peatamata 
(vt 5.1 Täitmine).

3.1.5 Käivitamine

Käivitusnupuga (2) käivitatakse automaatne kuivatusprotsess. 
(vt Kuivatusprotsessi käivitamine)

3.2 Töötunniloendur

Töötunniloendur (6) loeb katla põleti tööaega tundides kahe kümnendkoha täpsusega. Töötunniloendurit ei ole 
võimalik nullistada.

3.3 Väljuva õhu ja kuivatustemperatuuri termostaat

Väljuva õhu ja kuivatustemperatuuri termostaate (4 ja 5) kasutatakse samal viisil.
Tavaolekus näitab termostaat antud hetke temperatuuri. Vajutage kaks korda nuppu SET (d), selle tagajärjel ilmub 
kuvarile seadistatud väärtus, mida saab nooleklahvidega (A ja B) suurendada või vähendada. Termostaadi tavaolek 
taastub 10 sekundi möödudes või kui vajutada kaks korda nupule I (C).

D

CA

B
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3.4.1 Kuvari funktsioonid

A  Jahutus toimib, kui märgutuli vilgub
B  Jahutuse aeg on läbi
C   Kuivatusprotsess on käivitunud
D  Klahvilukk on peal
E  Järele jäänud jahutuse aeg
F  Seadistatud jahutuse aeg

1   Lähtestusnupp
2   Klahvilukk
3   Kümned tunnid
4   Tunnid
5   Kümned minutid
6   Minutid

3.4 Jahutusaja kella

Vilja jahutamist kuivatis juhitakse jahutusaja kellale (7) seadistatud aja alusel. Tüüpiline jahutuseks kuluv aeg on 
1–2 tundi, sõltuvalt kuivatuseks kasutatud temperatuurist. Jahutuse ajaks tuleb valida vähemalt kuivati ühe tsükli 
ringluseks kuluv aega, sel juhul jõuab vili teha seadmetes jahutuse ajal vähemalt ühe täisringi.

3.4.2 Jahutusaja seadistamine

Seadistage jahutuse aeg klahvidega 3, 4, 5 ja 6. Tavaliselt kasutatakse üksnes klahve 4 ja 5, mis võimaldab sea-
distada jahutuse aega kümne minuti täpsusega. 

Näiteks: Jahutuse ajaks soovitakse valida üks tund ja 30 minutit. Kõigepealt vajutage klahvi 4 ja seejärel klahvi 5 
ülemist otsa nii, et kuvarile F ilmub lugem 1:30. 

Selleks, et vältida klahvide vajutamist eksikombel, võib klahvid SET/LOCK klahviga (2) lukustada. Kuvarile ilmub 
tekst ”LOCK” (D). Klahvilukk vabastatakse SET/LOCK klahvi vajutamisega teist korda.

3.4.3 Jahutuse katkestamine

Valige kuvaril klahvidega 3–6 F väärtuseks ”0:00” ja vajutage klahvi RESET (1). Jahutus lõpeb ja kuivatusprotsessi 
lõppemist tähistav märgutuli süttib.
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Kiire ringlus – 85 HzAeglane ringlus – 25 Hz

3.5 Sagedusmuunduriga juhitav söötur

Sagedusmuunduriga juhitava sööturi mootor võimaldab ringlemise kiirust kuivatusprotsessi ajal sujuvalt muuta. Ka 
tühjendamine on kergem, kui sööturi kiirus on suurem. Sööturi mehaanilist ekstsentrikut on soovitatav reguleerida 
nii, et tühjendamiseks saaks kasutada maksimumkiirust (85 Hz), sel juhul on võimalik kasutada maksimaalselt laia 
ja optimaalset seadevahemikku. Kui seadetratast pööratakse päripäeva, siis etteandekiirus suureneb ning kui ratast 
keeratakse vastupäeva, siis kiirus väheneb. Sagedusmuunduriga juhitava sööturi madalaim töötemperatuur on 0ºC.

Tühjendamine sööturi sagedusmuundur abil

Jaoturiga suunatakse vili kuivatist välja. Elevaatori luuk avatakse täielikult. Kontrollitakse, et sööteseadme sage-
dusmuunduri potentsiomeetri seaderatas on vähima sätte asendis, s.t. 0 vastab 25 Hz. Käivitatakse elevaator, 
põhjatigu ja söötur. Sööturi potentsiomeetriga reguleeritakse kiirust nii palju, et elevaatori kopad täituksid või et 
põhjateole ei koguneks troppi.
Mobiilsetes viljakuivatites C205 ja C255 on piiravaks teguriks elevaatori tootlikkus. C320 ja C365 mudelites on 
põhjateo tootlikkus elevaatori tootlikkusest väiksem. Vt ka ekstsentriku reguleerimist lk 37.

Kontrollida enne käikandmist

- Põleti paigaldaja ja elektrimontööri juuresolekul tehtav proovikäitus on sooritatud.
- Ohutusseadmete funktsioneerimist tuleb kontrollida kasutustingimustes, et nende õige funktsioneerimine oleks 

tagatud.
- Ölimahutis on puhas kerge kütteõli,
- Tähtis on, et läbi katla puhutav või imetav õhk oleks täiesti puhas.
- Kütteõlitorustikus olevad sulgeventiilid on avatud asendis,
- Pealüliti ja võimalikud turvalülitid on sisselülitatud asendis,
- Kuivatamise ajal peab väljaspool katlaruumi kättesaadavas kohas olema tulekustuti.
- Katla sissevõtuvõrgu ees ja küljel olev plekk peab olema puhas ning tuul ei puhu prahti, näiteks kuivanud taimi 

katla sissetõmbekoonuse sissevõtuavasse.

Põhisätted, vilja ringlemine 1/h
Mudel Maht m³ Mass t Sööturi kiiruse säte Ekstsentriku säte
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
vilja erikaal 0,7 t/m³
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3.6 Märgutuled

3.6.1 Seadmete märgutuled

Elevaatori, sööturi, eelpuhasti, põhjateo ja põleti märgutuled (14, 15, 16, 17, 18 ja 19) põlevad siis, kui vastava 
seadme lüliti on asendis 1 ning seadme tööks nõutavad eeldused on täidetud, st kui seade töötab. Näiteks ei saa 
sööturit käivitada siis, kui samal ajal ei tööta ka elevaator.

Põleti abidüüsi märgutuli põleb, kui abidüüs toimib. Sel juhul on temperatuur sissevõetava õhu kanalis kuivatus-
temperatuurist madalam.

3.6.2 Jahutus

Jahutuse märgutuli (22) põleb, kui kuivatusprotsess toimub automaatrežiimil, väljuva õhu temperatuuri termostaadile 
seadistatud katkestustemperatuur on saavutatud ja põleti on kustunud, st käivitunud on jahutusprotsess.

3.6.3 Kuivatusprotsessi lõpp

Kuivatusprotsessi lõppemise märgutuli (23) põleb siis, kui automaatrežiimil toimunud kuivatusprotsess on lõppenud 
ja kõik seadmed on peatunud.

3.6.4 Täitumisandur

Täitumisanduri märgutuli (21) põleb, kui vilja pind on jõudnud kuivati ülempiiri andurini, st kui kuivati on täis.

3.6.5 Ringluse häire

Ringluse häire märgutuli (24) põleb, kui elevaator, põhjatigu või söötur on peatunud, ehkki käituslüliti on asendis 1. 

Selle põhjuseks võib olla elevaatori, põhjateo või sööturi ülekoormus ning sellest tingitud mootorikaitselüliti ra-
kendumine (vt  Mootorikaitselülitid). Ringluse häire võib põhjustada ka elevaatori pöörlemisanduri aktiveerumine. 
Kontrollige ülekoormuse põhjust, elevaatoririhma pingsust ja veenduge, et elevaator pole ummistunud.
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3.6.6 Ülekuumenemise märgutuli

Ülekuumenemise märgutuli (25) põleb siis, kui sissevõetava õhu temperatuur on kõrgem kui LTM-termostaadi 
temperatuuripiirikule seadistatud temperatuur või kui kuivatusprotsess on katkestatud siis, kui sissevõetava õhu 
temperatuur on kõrgem kui 45°C. Kui ülekuumenemise märgutuli põleb, on põleti alati välja lülitunud.

Kontrollige õhu juurdevoolu katlasse ja vaakumkuivati korral ka õhukanalite luukide tihedust. Märgutuli kustub ja 
põleti peab käivituma uuesti, kui sissetuleva õhu temperatuur langeb alla 45°C.

3.6.7 Põleti häire

Põpeti häire märgutuli (26) põleb siis, kui põleti töös on ilmnenud mõni probleem. Kontrollige häire põhjus enne 
häiresignaali lähtestamist. Täiendavat teavet saate katla või põleti kasutusjuhendist.

3.7 Mootorikaitselülitid

Mootorikaitselüliteid (27) kasutatakse otsekäivitatavate ja sujuvkäivitusega varustatud mootorite puhul, et kaitsta 
mootorit ülekoormuse ja juhtmeid lühise eest.

Mootorikaitselüliti on sisse lülitatud, st mootor on kasutusvalmis, kui lüliti must nupp on alla vajutatud nii, nagu 
on näidatud joonisel A. Mootorikaitselüliti on välja lülitatud, st mootorisse ei tule voolu, kui punane nupp on alla 
vajutatud nii, nagu on näidatud joonisel B. 

Mootorikaitselüliti rakendumisel, näit. ülekoormuse korral, hüppab must nupp üles joonisel B kujutatud asendisse. 
Mootorikaitse aktiveerimiseks tuleb must nupp alla vajutada. Enne uut käivitamist tuleb oodata siiski 10–20 minutit, 
et mootor ja juhtmed tarbetult üle ei kuumeneks.

Kui mootorit käivitatakse mitu korda järjest, võib mootorikaitselüliti rakendud, isegi kui mootor ei ole tegelikult 
ülekoormatud. Ka sellsel juhul tuleks enne uut käivitamist oodata 10–20 minutit.
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4. Kasutus

4.1 Täitmine

1. Veenduge, et jaotur on õiges asendis
2. Viige funktsioonilüliti elevaatori asendisse E
3. Keerake elevaatori lüliti asendisse 2.
4. Keerake eelpuhasti lüliti asendisse 1.
5. Avage kolu luuk

Kui vilja pind ülempiiri anduri juures, peatab automaatika elevaatori.

Vajadusel, näiteks siis, kui vili on väga niiske, saab kuivatuse ja ringluse käivitada juba täitmise ajal. Seda on 
võimalik teha elevaatorit peatamata, kui sooritatakse punktis 4.2.2 nimetatud toimingud 1–5 ja enne valitsa kee-
ramist asendisse A või K vajutatakse sildamislüliti põhja. Pärast ventilaatori kolmnurkühendusse ühendamist tuleb 
sildamislülitit veel abiseadme hilistuse (ca 15 sek) jooksul all hoida.

4.2 Kuivatus ja jahutus

4.2.1 Esimese partii kuivatus

Esimese parti kuivatamise ajal ei pruugi väljuva õhu täpne katkestustemperatuur teada olla. Sellisel juhul seadista-
takse väljuva õhu temperatuuri termostaat nii kõrgele väärtusele, et see kuivatusprotsessi ei katkesta. Vilja kuiva-
mist jälgitaks näit. niiskuse kiirmõõdikuga ja kui soovitud ladustamisniiskus on saavutatud, vähendatakse väljuva 
õhu temperatuuri termostaadi väärtust, kuni põleti välja lülitub. Kui erinevate kultuuride kuivatamiseks kasutatud 
seadeväärtused registreerida, saab neid andmeid kasutada tulevikus vilja veelgi efektiivsemaks kuivatamiseks.

3.8 Kaitselülitid

Peakeskuses paikneb ühefaasiline kaitselüliti (28) keskuse juhtimispingele 
ning kolmefaasilised kaitselülitid katla ventilaatorile, põletile ja lisavarutusena 
tarnitavale reaktiivvõimsuse kompensatsiooniseadmele. 

Kaitselülitid asuvad keskuse kaane all.
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Ettevalmistused

1. Seadistage väljuva õhu temperatuuri termostaadi sätteks 60°C
2. Käivitage kuivatusprotsess punktis 4.2.2 näidatud viisil
3. Jälgige kuivamisprotsessi kulgu niiskusproove võttes
4. Kui soovitud niiskusesisaldus on saavutatud, seadistage väljuva õhu temperatuuri termostaat väljumiskanal 

antud hetke  
 temperatuur
5. Kirjutage üles vilja niiskusesisaldus, liik, kuivatustemperatuur, välistemperatuur ja katkestustemperatuuri 

väärtus

4.2.2 Kuivatusprotsessi käivitamine

Etapid:

1. Veenduge, et jaoturi asend on õige ja sulgege kolu luuk
2. Seadistage kuivatusõhu temperatuuri termostaat soovitud temperatuurile
3. Seadistage väljuva õhu temperatuuri termostaat soovitud katkestustemperatuuri väärtusele
4. Valige jahutuskellale soovitud jahutuse aeg 
5. Keerake põleti ja abiseadmete (elevaator, söötur, eelpuhasti ja põhjaimur) lülitid asendisse 1 
6. Keerake funktsioonilüliti automaatrežiimi asendisse A
7. Vajutage käivitusnuppu

Vilja kuivades tõuseb väljuva õhu temperatuur ja kui väljuva õhu temperatuuri termostaadile seadistatud temperatuur 
on saavutatud, lülitub välja põleti ja algab jahutus. Jahutus peatub, kui jahutuskellaga valitud aeg on lõppenud. 
Pärast jahutuse lõppemist peatuvad ventilaator ja söötur viivitamatult ja elevaator mõningase hilistusega.

4.3 Tühjendamine

Juhtimispaneeli valits keeratakse asendisse E ja käivitatakse elevaator, selleks keeratakse elevaatori ja põhjaimuri 
lülitid asendisse 1. Kuivati tühjendamiseks suurendatakse sööturi kiirust sagedusmuunduriga. Lõpuks tühjendatakse 
kuivati lõplikult tühjendusvända liigutamisega.

5. Häired

Häirest annab märku vastav märgutuli. Selgitage alati enne häiresignaali lähtestamist või seadme taaskäivitamist 
välja häire põhjus. Vt osa 3.6 Märgutuled
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SOOJUSISOLATSIOON

Kuivatussektsioonide isoleerimine on osutunud kõige tõhusamaks energiasäästu meetodiks. Katsekuivatused 
näitavad, et välistest tingimustest sõltuvalt ulatub energiasääst (või lisavõimsus) 10–15 protsendini. Juba 30 mm 
mineraalvillast isolatsioonikiht vähendab soojuskadu välispindade kaudu kümnendiku (82 W/m). Soovitatav on 
isoleerida ka ülapunkrid ja aluse küljed. Nii ei teki sisepindadele kondentsvett ja kuivati püsib seestpoolt puhas. 
"Külmade" osade isolatsioon tõhustab ka seadmete tööd.

Soovitatavateks isolatsioonimaterjalideks on Paroci alumiiniumfooliumiga kaetud kivivillaplaadid PV-KAT, mis so-
bivad 30 mm paksuse tõttu hästi kuivati välisõmbluste vahele. Plaatide paigalpüsimiseks kinnitatakse need lisaks 
alumiiniumist teibiga (kuumühendatav või liimitav teip).
Veelgi suuremat efekti annab sooja õhu toru (ja võimaliku väljalasketoru tõusuosa) isoleerimine. Nende puhul on 
kõige parem kasutada võrguga tugevdatud alumiiniumfooliumiga kaetud kivivillamatti, näiteks Parteki PV-80 AVM.

Isolatsioonitööde hõlbustamiseks on Antti-Teollisuus veebisaidi materjalipangas kättesaadav Standa Alone juhend 
408061 ning paigalduskomplekti saab tellida firmast Antti-Teollisuus.

KUIVATI KASUTUSJUHEND 
(üksikasjalikud juhised)

Kuivati algseadistamine ja kontrollimine

Kuivati kontrollimine

- kontrollitakse, et etteandekiirus mootorreduktori ekstsentrikul ei ole esimesteks proovikäitusteks seatud asjatult 
liiga suureks ja potentsiomeeter on asendis 1. Käituse ajal on siis kiirust lihtsam tõsta.

- kontrollitakse, et kuivati sisse ei ole jäänud näiteks lauatükke või muid liigseid esemeid.

- kontrollitakse, et sööturi künad on kinni.

- kui sööturi künad on kinni, tuleb vaadata veel altpoolt ja veenduda, et iga küna mõlemad ääred on samal 
kõrgusel, vastasel juhul tuleb asendit reguleerida, selleks liigutatakse tühjendusvända otsa.

- sööteseadmete ekstsentrik on soovitatav paigaldada selliselt, et elevaatori ja/või põhjateo jõudlust piisaks ka 
siis, kui sööturi sagedusmuundur on kõige kiiremas asendis.

Kuivatamine

Alguses, kui vili on niiske, võib ringluskiirus olla väike. Niiskusesisaldus väheneb kiiresti. Soojust kasutatakse vee 
aurustamiseks. Terade temperatuur ei tõuse. Kuivatuskatsetel vähendas ringluse aeglustamine kuivatamise lõpuosas 
efektiivsust (see koos õhuhulga vähendamisega suurendab siiski veidi kasutegurit). Ringluskiiruse suurendamine 
parandab efektiivsust ja mis on kõige olulisem, ühtlustab kuivatatava partii niiskusesisaldust, sest vili jääb ülemisse 
punkrisse lühemaks ajaks. Seatakse väike söötmiskiirus. Teravilja puhul on ekstsentriku asend 1,5–3,0 rüpsi puhul 
kasutatakse asendit 1,5–2,0, kui sagedusmuundur on seadistatud vaikeväärtusele 50 Hz. Soovitatav on esimese 
partii kuivatamist alustada väikese söötmiskiirusega ja lisada kiirust siis, kui muud seadistused on tehtud.
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Käivitatakse elevaator ja eelpuhasti (kõigepealt valits asendisse E), ja vili kallatakse kolusse. Tõusupoole sulgeluugi 
avamisel ei ületa söödetav kogus tavaliselt elevaatori tõstevõimsust. 
Katelt võib käivitada sildamisnupu vajutamisega (automaatika peapaneelil) juba täitmise ajal, üldiselt käivitatakse 
see aga alles täitmise lõppedes.

Söötmist jälgitakse alusraami luukidest. Iga küna mõlemast servast peab valguma visuaalselt hinnates ühesugune 
hulk vilja (äärmiste söötelabade poolt etteantav kogus võib olla mõnevõrra suurem). Põhi ei tohi viljast ummistuda. 
Kuivamise jätkudes etteandekiirus vähehaaval kasvab.

Eelpuhasti õhukogused seatakse võimalikult suureks, jälgides aga sealjuures, et täiskaalulised terad ei satuks 
jäätmete hulka. Eelpuhasti võimsus seatakse selle kasutusjuhendi kohaselt võimalikult kõrgeks.

Normaalse kuivatusprotsessi kuivatusõhu temperatuuriks sobib 65°–80 °C. Leiva-, seemne- ja linnasevilja korral on 
ülempiiriks umbes 70°C, rapsil 65°C ja hernel 50°C. Söödavilja kuivatamisel võib kasutada isegi 100°C kuivatustem-
peratuuri. Ühtlast temperatuuri hoitakse sobiva düüsipaariga. Põleti peab pidevalt töötama. Kui temperatuuripiiriku 
ülekuumusfunktsioon põleti peatab, on põleti peadüüs liiga suur või on õli rõhk liiga kõrge.

Õhuhulk seatakse katla imiavadest selliseks, et normaalmassiga terad ei lendaks väljumispoolele. Rapsi korral 
võib esineda vähest “ülelendu”. 

Kuivamist jälgitakse. Aeg-ajalt mõõdetakse niiskusesisaldust. Kui soovitud ladustamiseks sobiv niiskusesisaldus 
on saavutatud, vähendatakse pikkamisi õhu väljumiskanali termostaadi näitu, kuni põleti märgutuli kustub (teatab 
põleti seiskumisest). Nüüd jäetakse õhu väljumiskanali termostaadi näit samaks, et kui järgmisel korral kuivata-
takse samasugust vilja suhteliselt sarnastes ilmastikuoludes, oskab automaatika peatada kuivatamise vilja sama 
niiskusesisalduse protsendi juures. Märkida üles õhu väljumiskanali termostaadi näit  (kuivatamise lõpuhetkel) ning 
välisõhu temperatuur. Selliste märkmete kogunemisel erinevatest kuivatuspartiidest saab neid hiljem kasutada 
kuivatusautomaatika katkestamistemperatuuri veelgi täpsemal seadistamisel.

Jahutus

Pärast kuivatamist tuleb vilja põhjalikult jahutada. Alla tunni kestev jahutamine on võimalik ainult külma ilma 
korral. Kuivatites, kus ülemisi punkreid on rohkem kui kärgesid, on jahutusaeg pikem. Jahutamisel vilja niiskus 
veel veidi väheneb, kuid aidas ladustamisel see taastub tasakaalustumise tõttu. Tasub mõõta ka jahtunud vilja 
niiskusesisaldust. Kui kuivati suurusest sõltuvalt võib partii ringluse kiirus jahutuse ajal olla üks kuni kas tundi, 
hinnake etteandekoguse muutmise vajadust järgmiste partiide puhul nii, et kogu vili jõuaks teha kuivatis vähemalt 
ühe täisringi. (Kõige täpsemalt saab kontrollida ühe ringi tegemiseks kuluvat aega siis, kui kuivati tühjendatakse 
ringlemise kiirusega ja mõõdetakse selleks kuluv aeg.)
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TÖÖVÕTTEID KUIVATAMISEL
Tegelikus kuivatustöös tuleb ette mõndagi, millega on põhjust eelnevalt harjuda.

Temperatuuri seadmine

1. Esmane vahend temperatuuri tõstmiseks on põletatava kütteõlihulga suurendamine. 2-astmelises põletis 
töötab termostaadiga juhitav abidüüs ajutiselt seni, kuni vajatakse lisasoojust. Kui mõlemad düüsid ei suuda 
ka koos soovitud temperatuuri hoida, suurendatakse toiterõhku või düüsi ava. See on võimalik aga ainult katla 
suurima lubatud kütteõlitarbe piires.

 Täpsemad juhised leiate põletit käsitlevast osast.

2. Ilmade jahenedes võib kuivatustemperatuuri seadmiseks kasutada ka muid vahendeid. Järgmine temperatuuri 
tõstmise vahend (kui kütteõli suurim tarve on juba kasutusel) on siseneva õhu hulga vähendamine selliseks, 
et saavutatakse soovitud kuivatusõhu temperatuur. Õhuhulka piiratakse vastava seadmega käsitsi. 

 Kuivatikatla õhuhulka tuleb piirata alati õhu sissevõtutorustikus.

Viljaliigid

Erinevate viljaliikide korral termostaatide seadistused ja väljuva õhu temperatuur mõnevõrra vahelduvad. Kui nisu 
14 % niiskusesisaldusele vastab väljuva õhu temperatuur 37°–38°C, siis 2-tahulise odra vastav näitaja on 38°–39° 
C,  mitmetahulise odra ja kaera näitaja on 34°–35° C ja rapsi näitaja on 32°–33° C (niiskusesisaldus 9%). Väärtused 
võivad erinevates olukordades muutuda, aga nende omavaheline järjestus ei muutu. 

Heintaimede seemned

Heintaimede seemnete kuivatamine nõuab erimeetmeid. Koorem kallutatakse vastuvõtulehtrisse sedamööda, 
kuidas elevaator tõstab. Niisked seemned moodustavad kergesti klompe. Eelpuhastit ei kasutata. Ringlemiskiirus 
võib olla sama kui vilja ringlemiskiirus. Kuivatusõhu hulka vähendatakse sedavõrd, et seemned ei lendaks kärjest 
välja. Põleti käivitatakse alles siis, kui niiskusesisaldus on alla 25%. Seejärel võib põleti olla vaheaegadega sisse 
lülitatud 0,5–1 tundi. Põleti düüsid tuleb valida nii, et kuivatusõhu temperatuur tõuseks vaid 40–50 kraadini.  Lõ-
pupoole võib temperatuuri 10 kraadi võrra tõsta.

Rüps ja raps

Kuivatamisega tuleb alustada kohe pärast peksmist. Kõrge kuivatustemperatuur halvendab õlitaimedest saadava 
õli kvaliteeti. Temperatuuri ülempiiriks on umbes 65 °C, eeldades et üks ringlus kestab ühe tunni. Õhu kogust tuleb 
piirata selliselt, et seemneid ei lendaks õhukanalisse üldse (väike ülepuhumine on tootlikkuse seisukohalt kasulik).

Herne kuivatamine

Niisket hernest on eriti tülikas kuivatada. Pinnakahjustuste vältimine nõuab pika kuivatusaja kasutamist. Kui niisku-
sesisaldus on üle 20%, võib kuivatusõhu temperatuur olla maksimaalselt 40°C. Lõpupoole võib temperatuuri 10°C 
võrra tõsta ja/või on soovitatav pidada umbes päevane vahe niiskuse ühtlustumiseks. Eriti niisket hernest on hea 
kuivatada järgukaupa, hoides vaheldumisi temperatuuri kaks tundi ja jahutades seejärel pool tundi.



Antti-Teollisuus Oy 56 408111 03-2019

Vacboost M13

Kuivatustemperatuur

Mida ühtlasem on kuivatustemperatuur, seda täpsemalt töötab automaatika. Kui kuivatustemperatuur alaneb aga 
näiteks 5°C, peab väljuva õhu katkestustemperatuuri väärtus olema 1,5°–2°C võrra väiksem. Kui seda ei arvestata, 
väheneb kuiva vilja niiskusesisaldus 1 –2%.

HOOLDAMIS- JA KASUTUSAEGSED SEADED
Kontrollida aeg-ajalt, et viljakestad hoiaksid koppade rihmarattad puhtad. Kontrollida ka koparihma pingust. Vaja-
duse korral pingutada rihma selle lühendamise teel (juhised on toodud elevaatori kasutusjuhendis).

Kontrollida rõhu- ja väljumisliideste puhtust (luukide kaudu).
Lisavarustus: Väikeste kuivatuspartiide korral suletakse kärgede sulgeluugid nii, et ülemises punkris ei tekiks 
kahjulikku alarõhku. 

Tähelepanu! Kui kärgede õhuhulka piiratakse sulgeluukide abil, tuleb õhuhulka piirata ka kuivatikatla ventilaatori 
imemispoolelt, et õhurõhk kärgedes ei kasvaks liigselt suureks (vasturõhk peab olema samasugune nagu tavalise 
kuivatamise käigus). Õhukanalite sulgeluukidel peavad olema kinni-lahti kleebised, nii et luukide asendid oleksid 
meeles ka edaspidi.

Tuleb jälgida terade võimalikku ülelendu kärjest õhueralduskanalisse ja kuivatustemperatuuri. Väikeste kuivatus-
partiide korral on ka automaatika töötamistäpsus väiksem.

Kuivatava vilja vahetamisel puhastatakse elevaatori alumine ots, põhjaimur ja söötur ning puhutakse katlaga mõni 
hetk õhku tühja kuivatisse.
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ÖKONOOMNE KUIVATAMINE

Kuivati kasutamisel tuleb valida sobiv kompromiss tootlikkuse ja kasuteguri vahel. Vastavate võtetega saab ka 
mõlemaid korraga parandada.

Soojamajandus

Õige kuivatusõhu temperatuur on kõige olulisem tootlikkust ja ökonoomsust mõjutav tegur.

Jätke meelde esimene põhireegel:

Õhu hulga samaks jäädes tagab kõrgem temperatuur nii suurema tootlikkuse kui ka ökonoomsuse. Tootlikkus 
suureneb temperatuuri tõustes järsult, ehk, teiste sõnadega, kuivatusõhu võime siduda endaga veeauru suureneb 
temperatuuri tõustes mitmekordselt.
Nii näiteks vastavad normaalse õhurõhu korral õhu 100% niiskusesisaldusele alljärgnevad veeauru kogused:

  0°C  5 grammi vett 1 m³ õhus
20°C  17  “”            
30°C  30  “”           
50°C  83  “”           
60°C 130  “”           
70°C 220  “”   
75°C 242  “”            

Tuleb jätta meelde, et mida väiksem on kuivatusõhu suhteline niiskus, seda kiiremini aurustatakse teradest vett.

1m³ kuivatikatlasse imetavat õhku, mille temperatuur on +10°C ja suhteline niiskus 90%, sisaldab 8 g vett. Kui seda 
õhku soojendatakse +70°C-ni, paisub see umbes 50%. Samas õhus on ikka veel seesama kogus 8 g vett, mis 
vastab nüüd ainult 2,7% suhtelisele niiskusele. Õhk justkui “imeb” terast niiskust. Et sisseimetava õhu suhtelise 
niiskuse mõju on väike, on sooja õhuga kuivatamine efektiivne ja ökonoomne ka vihmase ilmaga.

Õhuhulga vähendamise vajadus

Normidekohaselt mõõdetuna tuleb kuivati ja kuivatuskatla kasutamisel ette olukordi, mil katla suurimast tempe-
ratuurist (suurima avaga düüsi kasutamisest) ei piisa kuivatusõhu temperatuuri tõstmiseks vajalikul määral. Sel 
juhul vähendatakse õhu hulka, kitsendades imiava niivõrd, et kuivatusõhu temperatuur tõuseks. Selliselt toimides 
paranevad nii kuivati tootlikkus kui kasutegur.
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Näide kuivatusõhu veeauru sidumise võimest sama soojushulga seostamisel erinevate õhukogustega:

10 000 m³ õhu soojendamiseks 0°C temperatuurilt 50°C temperatuurile, kulutatakse sama soojushulk, kui 7100 
m³ õhu soojendamiseks vahemikus 0°C–70°C. Kui need õhuhulgad juhitakse läbi kuivati viljakihtide, langevad 
kuivatamise keskfaasis temperatuurid vastavalt umbes 20 kraadini ja 27 °kraadini. Sel juhul võib 10 000 m³ +20°C 
õhku sisaldada maksimaalselt 170 kg vett ja 7100 m³ +27°C õhku võib sisaldada maksimaalselt 188 kg vett. Et 
0°C juures võib õhk sisaldada vett 5 g / m³, siis 10 000 m³ 50°C temperatuuril oleva õhuga läheb kuivatisse 50 kg 
ja tuleb välja 136 kg = 86 kg neto ning 7100 m³ 70°C temperatuuril oleva õhuga läheb kuivatisse 35 kg ning tuleb 
välja 150 kg = 115 kg neto vett.

Praktikas põhjustab kõrgem kuivatustemperatuur kiiremat aurustumist tera sees ja suuremat aururõhu erinevust. 
See tõstab kuivatamise efektiivsust veelgi rohkem, kui teoreetilised arvutused näitavad.

Kui soovitakse saada head kasutegurit, tasub mõnel juhul vähendada õhu hulka ka siis, kui temperatuuri ei ole 
vaja tõsta. Eesmärgiks on õhu voolamiskiiruse vähendamine, et õhk läbiks viljakihte piisavalt aeglaselt. Kui õhk 
liigub liiga kiiresti, ei jõua ta aurustada kogu seda veehulka, mida ta on võimeline endaga siduma. Kui õhk väljub 
kuivatist liiga kuivana (= ka liiga kuumana), lahkub samas ka kasutuskõlbulikku soojust. Kui vähendada õhu hulka, 
võib osutuda vajalikuks ka kütteõli kulumäära vähendamine (kaheastmelise põleti automaatika  teeb seda ise). 
Seega on kõne all ilmne energiasääst.

Tasakaaluniiskus

Vee aurustumine teradest toimub seda aeglasemalt, mida kuivemaks vili muutub. Seetõttu langeb väljuva õhu 
suhteline niiskusesisaldus kuivatamise käigus.

Õhuhulga vähendamise vajadus

Katlasse sisseimetava õhu hulka piiratakse käsitsi käitatava siibriga.

Kui katlasse sisseimetava õhku liiga palju piirata, tõuseb kuivatustemperatuur liiga kõrgeks ja ülempiiri termostaat 
lülitab põleti ajutiselt välja. Seda ei tohi juhtuda, sest kuivatusvõime langeb kiiresti ja kuivatuskatla koormatakse 
tunduvalt rohkem kui ühtlase soojatootmise korral. Olukorra parandamiseks suurendatakse õhu hulka või vähen-
datakse kütteõli pealeandmist.
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Õhuhulkade mõõtmine

Õhu hulka saab täpselt mõõta vaid katsetuste käigus. Suhtelist õhu hulka on võimalik siiski hinnata, selleks tuleb 
mõõta õhu rõhku kuivati õhu sissevõtukanalis. Manomeeter näitab õhurõhu väärtust veepindade vahena.
Näiteks: 15 mm allpool nulli ja 15 mm ülalpool nulli on 30 v.p.  (vasturõhk).

Mida rohkem õhu hulka vähendatakse, seda väiksem on vasturõhk.

Orienteerivaks näiduks on teravilja puhul 20 –40 mm ja rapsi puhul 15 –30 mm.

Suur kõikumine on tingitud mõõtmispunkti ja torustiku vaheldumisest. Seepärast saab vasturõhu manomeetriga 
paremini mõõta kõikumisi samas kuivatis, mitte aga võrrelda erinevaid kuivateid.

MUID KUIVATAMISE ÖKONOOMSUST MÕJUTAVAID TEGUREID

Vältida ülekuivatamist (näiteks niiskusesisalduse vähendamiseks 14%-lt 12%-ni on tarvis sama palju energiat kui 
19%-lt 14%-ni).

Vältida väikeseid kuivatusportsjoneid, sest nendega kaasnevad praktikas ka madal tootlikkus ja halvem kasutegur.

Õlipõleti seadistus mõjutab otseselt soojakasutustegurit. Põletusõhu seadeväärtused peavad olema õiged. Kui 
vahetatakse düüsi või muudetakse kütteõli rõhku, tuleb reguleerida ka põletusõhu parameetreid.

Õlipõletile on soovitatav tellida hooldus vatavast töökojast iga 2–3 aasta järel, samal ajal tuleks vahetada ka düüsid. 
Sellega on võimalik enda teostatavat hooldust täielikult vältida.
Siiski peaks kasutaja jälgima seda, et katlahoone ja õhu sissevõtuava kaitsevõrk on tolmust ja prahist puhtad.

Seadmete hea hooldamine tõstab nende kasutamise ökonoomsust.

Jälgida katla iga-aastasel tahmast puhastamisel, et puhastusluugi tihend ei jääks pärast luugi sulgemist lekkima.

Vähendada öist kuivatamist. Öisel kuivatamisel kulub ostetavat energiat alati rohkem kui päevasel kuivatamisel.

Jälgida, et elevaator tõstaks täitmise ja tühjendamise ajal vilja täisvõimsusega.

Veenduge ka selles, et eelpuhasti, ventilaator töötaks nii suure võimsusega, kui seda lubab vilja kaasa-
haaramise piir.
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VÕIMALIKUD PROBLEEMID
Kui söötur peatub ja ringluse häire märgutuli süttib, on

- sööturi mootori kaitse rakendunud
- põhjateo kaitse rakendunud
- elevaator on seiskunud

Kui elevaator seiskub ja süttib ringluse häire märgutuli (automaatrežiimil lülituvad eelnevast johtuvalt välja ka 
söötur, põhjatigu ja põleti), siis

- vt elevaatori paigaldus- ja kasutusjuhendist lõiku “Elevaatori tõrked”.

Põleti häired:

- kütteõli on otsas
- fotoelemendi kärgpind on tahmane või purunenud
- kütteõli filtris on vett või filter on ummistunud
- mõni kütteõli torustiku sulgeventiilidest on kinni
- põleti mootori termorelee on rakendunud
- põleti hooldelüliti on asendis 0
- Õhu juurdevool põletisse on takistatud.
- vt ka täpsemaid häirete tabeleid kuivatikatla ning õlipõleti paigaldus- ja kasutusjuhendist.

Kui automaatikapaneelil põlevad ümberlüliti KÄSIK-asendi korral korraga kuivatuse ja jahutuse märgutuled ning 
ümberlüliti pööramisel AUTOM -asendisse põleti kustub, siis tuleb keerata jahutusaja kell 0-asendisse. Seadke 
jahutusaeg uuesti ja kontrollige, et digitaalse termostaadi väljuva õhu temperatuuri piirnäit oleks kõrgem välju-
misõhukanalis olevast temperatuurist. Vajutage kuivati käivitusnuppu. Kuivatusprotsess algab tavapärasel viisil. 
Tähelepanu!  elevaator, põhjatigu ja söötur peavad olema eelnevalt sisse lülitatud.

HOOLDAMINE JA TALVEKORDA SEADMINE
Määrida kord nädalas:

- elevaatori laagrid,
- põhjateo laagrid
- sööturi laagrid,
- sööturi ülekandevardad (2 – 3 tilka õli).

Kord aastas:

- hooldada õlipõletit (tellida asjatundjalt)
- kontrollida sööturi mootorreduktori hammasülekande õlitaset (= võimalike õlilekete kontroll)



Antti-Teollisuus Oy 61 408111 03-2019

Vacboost M13

Talvekorda seadmine

Koristage kuivati põhjalikult. Puhastage kuivati põhjakoonus, etteandeseadmed, õhu väljumiskanalid ja ülemiste 
punkrite sisepinnad. Puhastage eelpuhasti ventilaator.
Jätke puhastusluugid lahti, kuid sulgeda kuivatikatla õhu sissepääsuava. Sulgege elevaatori alaosas olevad luugid, 
et närilised ei pääseks koparihma kallale.

GARANTII
Antti-kuivatite garantiiajaks on üks (1) kasutusperiood. Garantii hõlmab valmistus- ja materjalivigu. Elektrimootorite 
osas järgitakse nende maaletooja poolt antud eraldi garantiitingimusi.

Garantii eeldab, et kuivati paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel on järgitud valmistaja poolt antud juhiseid ja 
kehtivaid määrusi.

Kõigis garantiisse puutuvates küsimustes tuleb enne abinõude kasutusele võtmist leppida kokku seadme valmis-
tajaga.
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MOBIILSE KUIVATI VOODERDUS
 

Käesolev osa on täiendav juhis mobiilse kuivati diagonaalse õhutoru liitmiku katteplekkide paigaldamiseks. Täp-
semad katteplekke puudutavad juhised leiad juhendist 408061 Stand Alone.

Mobiilse kuivati katteplekkide pakett sisaldab katteplekid, mineraalvillad ja valgeid liistusid. Pakett sobib mobiilse 
kuivati mudelitele C255, C320 ja C365.

Tabelis on esitatud profiilplekkide ja isolatsioonivilla mõõdud ja kulu puudutavad andmed.

Katteplekid RAN-20, kasulik laius 1090-1100, maks prof. kõrgus 20 mm
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Kuivati C255 2 2 4 2090 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 59,4 433 53,5 80

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

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

Vooderduse materjalid
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Vooderduse plekkide lõikamine
 

Sektsiooni otsaplaat (osa 1) 1 tk lõigatakse pleki alumisest servast vastavalt joonisele. Samast plekist võib lõigata 
kolmnurkse lehe (osa 2). Profiilplaadist 2 (osa 3) lõigatakse diagonaalse osa pealmine leht.

Lisäpeltien asettelu
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Katteliistud 

Katteliistud

Osa Nimetus Tk.
1 Vooderduse väline nurgaliist 150 x 150 L=2000 20
2 Vooderduse sisemine nurgaliist 150 x 150 L=2000 3
3 Vooderduse servaliist 110 x 15 L=2000 7
4 Vooderduse liistu pikendus 60 x 20 x 60 L=2000 3
5 Vooderduse katteplekk *)
6 Jäik isoleeriv vill 30 mm *)
7 Vooderduse välise nurgaliistu diagonaalne ühendamine L=1350 2
8 Vooderduse sisemise nurgaliistu diagonaalne ühendamine L=1085 1

*) = vt kogust ja pikkust eraldi tabelist
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Vooderduse kinnitusliistude paigaldamine

Õhutoru otsa diagonaalse osa külge kinnitatakse isekeermestavate kruvidega 4,8x13 kinnitusplekk A75807 ja C-
liist A75806. Isolatsiooni paigaldatakse kinnitusplaadi A75807 ja õhutoru otsa vahele.

Verhoilu Vaihe 1
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C-liist A75806 painutatakse õhukanali vormi, kinnitatakse isekeermestavate kruvidega. Paigaldatakse isolatsioon-
plaadid.

Verhoilu Vaihe 2
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Sektsiooni külje katteplekk paigaldatakse vastavalt juhendile 408061. Osa 2 kinnitatakse vooderdise vertikaalõmb-
lusest ja plekk painutatakse õhukanali liistude järgi. Pleki kolmnurkne osa painutatakse sektsiooni otsapleki (osa 1) 
augu serva järgi püsti. Plekk paigaldatakse õhutoru otsast 60 mm kõrgemale, küljeplekkidega samale kõrgusele. 
Sälguga serva kaugus õhutoru muhvi keskmisest õmblusest on 540 mm. Plekk 1 painutatakse õhukanali liistude järgi.

Verhoilu Vaihe 3
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Vaheliistud A75808 paigaldatakse õhutoru muhvi küljeplekkide peale kinnitusliistude vastu. Kinnitus külgedelt 
katusepleki kruvidega. Vastu ülemist pinda tuleb profiilplekk, mistõttu seda ei kinnitata.

Verhoilu Vaihe 4
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Plekk 3 kinnitatakse, selle alumine serv jääb teiste plekkidega samale kõrgusele. Nurgaliistud (osa 7) vormitakse 
sobivaks ja paigaldatakse oma kohale, ei kinnitata ülemise serva lähedalt.

Verhoilu Vaihe 5
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Sisemine nurgaliist 8 lükatakse ülevalt tuleva pleki taha ja pleki lõigatud sälgu serva vastu. Kinnitus katusepleki 
kruvidega.

Verhoilu Vaihe 6
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Nurgaliistu 1 alumine ots vormitakse sobivaks, kinnitus katusepleki kruvidega. Alumise serva liist paigaldatakse 
viimasena.

Verhoilu Vaihe 7
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Tõlge algupärasest

EL Vastavuse kinnitus

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

kinnitab, et

ANTTI MOBIILNE TERAVILJAKUIVATI VACBOOST M13
Kehtib seadme seerianumbrist MT40000

vastab järgmiste direktiivide nõuetele:

-   masinadirektiiv 2006/42/EÜ
- elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiiv 2004/108/EÜ
 

Kuusjoki 20.09.2012

Kalle Isotalo
Tegevdirektor
 
Tehnilise toimiku koostaja

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI, SALO


