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ANTTI VAUNUKUIVURI VACBOOST M13

Lue asennus- ja käyttöohjekirja huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa!

KUIVAAMON PAIKAN VALINTA

Sijoita viljakuivuri yhdeksi talouskeskuksen osaksi, huomioiden liikenne-, melu- ja pölyhaitat. Tee tiet täysperävau-
nulla ympärivuotisesti ajettavaksi. Mikäli mahdollista, sijoita uuni julkisivun puolelle. Huomioi uuni sijoittamisessa 
erityisesti, että uunin on saatava suuria määriä puhdasta ilmaa. Uunin imuaukon pitää olla mahdollisimman kaukana 
poistoputkista ja eri puolella rakennusta. Neuvottele paikan rakentamisesta etukäteen myös rakennusviranomaisten, 
tieviranomaisten ja palopäällikön kanssa, mikäli rakennuspaikan valinnassa on epävarmuustekijöitä.

Tavallisen viljankuivaamon vähimmäisetäisyydet ovat 15m naapurin maasta ja 20 m naapurin rakennuksesta, 
sekä 15 m omasta asuinrakennuksesta ja 12 m talousrakennuksesta. (Vähimmäisetäisyydet omista rakennuksista 
voivat kuntakohtaisesti vaihdella, johtuen uusien määräysten tulkintamahdollisuuksista). P2 luokan kuivaamon 
etäisyydet voivat olla pienempiä. Tietyin edellytyksin pakettikuivaamo voi olla P2 luokkaa. Tarkemmat ohjeet saat 
palopäälliköltä tai – tarkastajalta.

PERUSTUS

POHJAPAINEET
 
Valitessasi oikeaa perustamistapaa käytä eri maalajeilla seuraavia ohjearvoja:

Moreeni  0,4 – 0,8 MN/m2
Sora  0,2 – 0,6 MN/m2
Hiekka  0,15 – 0,5 MN/m2
Hieta  0,1 – 0,4 MN/m2
 
Savi ja hiesu:

-pehmeä (helposti muokattava)  0,025 MN/m2
-sitkeä (vaikeasti muokattava)  0,050 MN/m2
-kiinteä (erittäin vaikeasti muokattava) 0,1 MN/m2
 
 
Mikäli perusmaan kantavuuden arviointi tuottaa vaikeuksia, käytä asiantuntijaa ja teetä pohjatutkimus. Usein kalli-
on muodon selvittäminen pohjatutkimuksella tai koekaivauksilla on myös edullista. Kuivaamo muodostaa yleensä 
0,5 – 2,0 kg/cm2:n pohjapaineen käytettäessä kokolaatta-anturaa.
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ASENNUKSEN VAATIMA TILA
 

Perustukset tehdään minimissään perustuskuvien mukaisesti.
Mutta lisäksi on huomioitava riittävä tilan tarve asennuksen aikana ja maapohjan kestävyys nosturiauton alla.
Tavaran toimituksessa puhutaan leveistä ja pitkistä kuljetuksista, yli 3 metriä leveyttä, joten on huomioitava kuivurin 
perustuksille esteetön pääsy ja oltava riittävästi tilaa ajoneuvojen kääntöön.
Kuivurin pystytysvaiheessa tarvitaan nosturiautolla esteetön pääsy asennuspaikan viereen ja riittävän tukeva pohja. 
Sähkö- ja puhelinlinjoja ei saa olla nosturiauton ulottuvissa asennuspaikan kohdalla.
 
 
 
 
Asennuksen ohjekirja ja laitteen käyttö

Tämä ohjekirja on tarkoitettu ammattitaitoiselle viljelijälle. Siksi koneen käyttäminen edellyttää normaaleja yleis-
tietoja ja -taitoja maataloudesta. 

Viljankuivurin tyyppi

Tämä kirja käsittelee ANTTI VAUNUKUIVURI VACBOOST M13 asennusta ja käyttöä.  
 

KONEEN ESITTELY

- Viljankuivurit on tarkoitettu viljan ja siementen kuivaukseen.

- Kuivurin käyttö tapahtuu neljässä eri vaiheessa:

1. Kuivurin täyttövaiheessa vilja siirretään elevaattorilla kuivaamon kaatosuppilosta kuivuriin. 

2. Viljan kuivausvaiheessa viljaa kierrätetään kuivurissa samalla imien kuumaa ilmaa viljakerrosten lävitse.

3. Jäähdytysvaiheessa viljaa kierrätetään kuivurissa ja viljakerrosten lävitse imetään kylmää ulkoilmaa.

4. Valmiiksi kuivattu ja jäähdytetty materiaali siirretään elevaattorilla varastoon tai kuormaukseen
 

Kuivuri toimitetaan esikasattuina kokonaisuuksina, jotka kokoonpannaan vasta asennuspaikalla. 
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- Kuivurin perustan muodostaa syöttölaitteella varustettu jalustaosa. Jalustan päälle tulee kuivauskennosto.

- Varsinainen kuivausosa muodostuu harjakanavakennoista. Kuivausosan päälle kasataan yläsäiliöt.

- Kuivurin tyyppi :  ANTTI VACBOOST 3W seitsemällä syöttölavalla

- Kuivurin tilavuus määräytyy päällekkäin asennettavien kennojen ja yläsäiliöiden lukumäärän mukaan.

- Edellisten pääosien lisäksi toimitukseen kuuluu myös erilaisia pienempiä osia, joiden asennus selviää edem-
pänä tässä asennusohjeessa.

Vaunukuivurin suurin melun aiheuttaja on puhallin/puhaltimet.

HUOM! Käytä aina kuulosuojaimia puhallinyksiköiden läheisyydessä, kun imurit käyvät.
- Mittauspiste 1m päässä puhallinyksikön imuaukosta L Aeq 92 dB
- Mittauspiste 10m päässä puhallinyksikön imuaukosta L Aeq 75 dB

TURVALLISUUS
Kuivurin jalustassa on liikkuvia syöttökoneiston osia, jotka voivat aiheuttaa tapaturman, elleivät suojukset 
ja kaikki luukut ole asianmukaisesti paikoillaan koneen käydessä!

 
HUOM! 
Pohjakaukaloita avattaessa ja suljettaessa on varmistettava, että jalustan tarkastus- ja puhdistusluukut 
ovat kiinni.
 
Noudata paikallisia työturvallisuus määräyksiä.

ANTTI VAUNUKUIVURI VACBOOST ASENNUS

Kuivaamon pystytysohjeessa 408076 on ohjeistus kennojen ja muiden perusosien asentamiseen.
Tässä ohjeessa käsitellään Vaunukuivuriin asennettavien mallikohtaisten osien asentamista. 

Kuivurin asentaminen on tarkkuutta vaativaa työtä. Asennusta joudutaan tekemään monessa tasossa, korkealla-
kin. Näin ollen kuivurin asennus vaatii hyvän asennustaidon lisäksi kunnollisia asennustelineitä/henkilönostimia 
ja turvallisuudesta huolehtimista. Varsinkin kuivurin jalusta ja kenno ovat raskaita nostettavia. Niiden nostossa 
tarvitaan riittävästi konevoimaa.
Sähköasennukset tehdään esiliitetyillä johdoilla sähkökeskukseen. Ennen käyttöä tarkistetaan kaikkien sähkölait-
teiden toiminta!
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Kuivurin osien painot:
 
 Jalusta uunilla ja puhaltimella   ~2400-2700 kg 
 Kenno (2 kpl ilmapäädyillä)    ~1400-2000 kg
 Yläsäiliö       ~300 kg
 Yläsäiliö kansi kaiteilla esipuhdistin   ~700 kg 
 Elevaattori      ~450-590 kg

Kuivurin raskaita osia nostettaessa on huomioitava:

- käytetään osien kaikkia nostokorvakkeita
- kootun yläsäiliön nostossa käytettävä nostokorvia ja välissä puutukea
- nostokoukkujen pysyvyys nostokorvakkeissa on varmistettava
 käytetään riittävän tehokkaita nostolaitteita
- nostettavien osien alle tai liian lähelle niitä ei saa koskaan mennä
- nostokoneella on pystyttävä laskemaan nostettava paikoilleen hitaasti ja tarkasti
- varataan 3 - 5 kpl ohjuripuikoiksi soveltuvia työkaluja  ø 5 - 8 mm, esim. pistepuikko

Jokaisessa saumassa käytetään tiivistenauhaa.
Huom! Jos useampi kenno nostetaan päällekkäin ja ne nostetaan paikoilleen jalustan päälle, käytetään erillisiä 
nostokorvia (501010), pystytysohjeessa 408076 on tarkemmat ohjeet. Nostokorva kiinnitetään kahdeksalla M8 
ruuvilla. Nostokorvien väliin kiinnitetään kahdesta rei’istä 50x100 soirot, jotka tukevat nostokorvia, ettei kennonpääty 
väänny. Samoja nostokorvia käytetään yläsäiliöiden nostossa.

Kokoonpano voidaan suorittaa isommissa kokonaisuuksissa. Kannen ”järeillä” nostokorvilla voidaan nostaa kaikki 
kennot ja yläsäiliöt paikoilleen. Esim. Kennojen ollessa maassa, asennetaan yläsäiliöt ja yläsäiliö kansi kaiteilla. 
Laitetaan kaikki ruuvit kiinni, pystytukien kiinnitys M10 ruuveilla. Nostetaan isona kokonaisuutena jalustan päälle.

HUOM!      
Kokonaispaino on  useita tonneja, joten vaaditaan raskasta nostokalustoa. Varmista maaperän kestävyys ennen 
nostoa.
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C365_yleiskuva ilman tekstejä

Periaatekuvia eri kuivureista ja varusteista.

Elevaattorin tuenta

PTC-anturi
Palotermostaatti

PTC-anturi
LTM-termostaatti

Periaatekuva asennuksesta (C365)
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M10 Nostolenkit 
ohjurina

Jakajan vaijerit

Lankahyllyt

Piipun 
tuki

Mittakuva Antti Vacboost ilman tekstejä

Antti Vacboost
Malli H H2 Elevaattori Elevaattori

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
Malli H H2 Elevaattori Elevaattori

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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Mittakuva Antti Vacboost EH ja EHS

Antti Vacboost EH/EHS
Malli H H2 Elevaattori Elevaattori

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

Kaatoallas kuljettimella;
tarkempi mitoitus ohjeessa 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 

C410 E-1000_3D

C410 E   1000 

C410 E-1000_3D
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C410 E  A1500

C 410 E-A1500_3D
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C410 E  700 kaatoallas kuljettimella 

C410 E-700 kaatoallas kuljettimella_3D
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Jalusta rungolla
Jalustarungolla nostetaan paikoilleen betoniperustukselle, jossa on tartuntalaatat. Jalusta asennetaan suoraan.
Kuivurin toiminnan kannalta on ehdottoman tärkeätä, että jalustan yläpinta on vesivaa’alla tarkistettu vaakasuo-
raksi ennen kuin asennusta jatketaan.
Jalat hitsataan kiinni betonissa oleviin tartuntalaattoihin tai kiinnitetään jokaisesta jalasta kiila-ankkureilla (M16/4 
kpl), näin varmistetaan pystyssä pysyminen kovemmillakin tuulilla.

Kennot, ilmapäädyt
Kennot toimitetaan valmiiksi koottuina ilmapäädyillä. Vientimallissa ilmapäädyt ovat osina. Ilmapäädyt voidaan 
kasata kennoihin jo maassa, tiivistenauha jokaiseen saumaan.
Kennoja paikalleen nostettaessa on huomioitava oikein päin asennus. Kennojen sisääntulopuoli on jalustan kau-
kalovarsien puolella.

Kuivurin toiminnan kannalta on tärkeää, että puhallussuunta kennojen harjakanavissa tulee oikein päin: puoli 
-harjakanavien avoin pää on kennon sisäänmeno -puolella (pitää tulla uuniin päin).

Ennen alimmaisen kennon paikoilleen nostoa kiinnitetään itseliimautuva tiivistenauha jalustan yläpintoihin. Tiiviste 
asennetaan jalustan ja kennon vaakasuorien liitospintojen sisäreunaan. Kaikissa liitoksissa käytetään tiivistettä.
Ruuveja laitettaessa kennojen saumoihin on huomioitava laittaa tikkaiden kiinnike raudat A73310, katso asen-
nusasento kuivurien periaatekuvista, kiinnikkeet tulevat joka toiseen saumaan. Kennon ja yläsäiliöiden nurkkien 
vahvike jaloissa käytetään M10x20 ruuveja liitettäessä niitä toisiinsa.

HUOM! Kun kennot ovat paikoillaan, poistetaan nostokorvat 501010)!

Yläsäiliöt ja kansi kaiteilla
Tiiviste asennetaan yläsäiliön vaakasuorien liitospintojen sisäreunaan. Kaikissa liitoksissa käytetään tiivistettä.
Ruuveja laitettaessa yläsäiliön saumoihin on huomioitava laittaa tikkaiden kiinnike raudat A73310, katso asen-
nusasento kuivurien periaatekuvista, kiinnikkeet tulevat joka toiseen saumaan, jatkuu kennoston jaolla. Kennon 
ja yläsäiliöiden nurkkien vahvike jaloissa käytetään M10x20 ruuveja liitettäessä niitä toisiinsa.

Yläsäiliöt ja kennot voidaan yhdistää kaikki valmiiksi alhaalla ja nostaa kerralla ylös, HUOM! paino. 
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Yläraja-anturin asennus
(Kapasitiivinen säädettävä)

Kuivurikoneisto toimitus sisältää kapasitiivisen säädettävällä varrella varustetun täyttöhälyttimen.

Yläraja-anturi asennetaan kuivurin kannessa olevaan kiinnikkeeseen. Anturi asennetaan riittävän alas, ettei en-
simmäisillä kerroilla ajeta elevaattoria tukkoon. Anturin asetus korkeus on n. 60 cm kannesta alaspäin.
Tarkkaile ensimmäisillä täyttö ja kuivatus kerroilla kuivurin täyttöastetta. Yläraja- anturille on haettava oikea korkeus, 
joka käytännössä vaihtelee. Huomioi, että vilja paisuu kuivauksen alussa, joten esipuhdistimelle on jäätävä tilaa. 
Lukitse siipiruuvilla anturin oikea korkeus.

Anturin pää saattaa ajan myötä likaantua, jolloin se antaa virheellistä tietoa. Edellämainitusta syystä anturin pää 
on hyvä puhdistaa silloin tällöin.

Elevaattorin asentaminen

Rungon kylkeen kasataan elevaattorin jalusta ja säädetään suoraan. Vaunukuivurin  A-mallin vakio elevaattorit 
toimitetaan kasattuina.
Vakio elevaattorista poikkeava elevaattori kasataan ohjeen 408010 tai 408011 mukaan.

HUOM! Maassa olevaa elevaattoria ei saa nostaa pelkästään keskikohdasta, riittävän leveästi kahdesta kohdasta.
Elevaattori nostetaan paikoilleen ja elevaattorin jalustan korkeus säädetään tarvittaessa, kun pohjaruuvin muu-
tososa on liitetty elevaattoriin.

ES ja EHS mallien elevaattorien huoltotasojen ja tuennan kasausohje on E-sarjan elevaattorin ohjeessa 408010.

Iso pultattava kaatoallas
Kasataan ohjeen 408110 mukaan.

Kaatoallas Skandia kuljettimella
Kasataan ohjeen 408115 mukaan.
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3-tiejakajan vaijerikäyttö ja kierrätysputkisto
Vakiotoimitukseen sisältyy käsikäyttöinen 3-tiejakaja, joka on varustettu vaijerikäytöllä maantasolta. 

Vaijerikäytön varaosakuva

JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ

Osa Nimike Nimitys Piir. nro. Kpl Massa
1 A73992 PYLPYRÄ D50 M12 A73992 2 0,54

2 A73993 JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ KANNATIN M12 A73993 1 5,48

3 A73994 JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ OHJAIN M12 A73994 1 1,07

4 42426 VILJAP SULKIJA LÄPPÄ V.OHJ PAINO 42426 4 0,5

5 111561 ALUSLAATTA ZN 14/45X4 DIN440R 2

6 111550 ALUSLAATTA ZN M10 DIN 125 2

7 102210 RUUVI 6K ZN 10X25 DIN933 2

8 110560 MUTTERI M10 DIN 934 10

9 111540 ALUSLAATTA ZN M8 DIN 125 8

10 101810 RUUVI 6K ZN 8X16 DIN933 8

11 110540 MUTTERI M8 DIN 934 8

12 107807 RUUVI SILMUKKA NOSTO M10x18 DIN580 8

13 114067 VAIJERI MUOVIP D3/D5 MM 59,2

14 114055 VAIJERILUKKO D5 8
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A73996

Jakaja kiinnitetään elevaattorissa olevaan muutososaan ja jakajan kylkeen asennetaan vaijerikäytön pylpyröiden 
kannatin. Vaijerit asennetaan jakajan käyttövipuihin ja toisen puolen vaijerit tuodaan suoraan alaohjaimelle, jolloin 
toisen käyttövivun vaijerit ohjataan nostosilmukkaruuvien avulla loivilla kulmilla ohjaimeen. Katso kuva: ”Vaijeri-
käytön toimintaperiaate”

Elevaattorin ja kuivurin välinen kierrätysputkisto asennetaan. Putkistossa on varmistettava 45°:n (1:1) laskukulma.

Vaijerikäytön toimintaperiaate
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C205 C255 C320 puhallin putket

Ilmaputkistot

VAROITUS!  Uuniin joutuneet vieraat palavat esineet aiheuttavat tulipalovaaran!

Kuivurin poistoilma on varsinkin kuivauksen loppuvaiheessa usein pölyistä ja roskaista. Tämän takia poistoilma-
putki on pyrittävä aina johtamaan ulos kuivurin vastakkaiselle puolelle kuin mistä kuivuriuuni ottaa imuilmansa.

VAROITUS!  Roskien joutuminen uunin imuilmaan aiheuttaa tulipalovaaran!
 
Ilmaputkien asentamisesta seuraavat kuvat:

Puhallinputket C205, C255, C320
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C205 C255 C320 uunin putket

C365 puhallin putket

Uuninputket C205, C255, C320

Puhallinputket C365
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C365 uunin putket

Uuninputket C365
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D800 putket

D800 putket
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Puhallintelineen asentaminen
Puhallintelineen päädyt kasataan maassa. Päätyjen ylimpien vinotukien kiinnityksessä huomioidaan puhaltimen 
poistoputken korkeusasemointi, ylimmät vinotuet voi jättää asentamatta. Tässä vaiheessa päätyihin kiinnitetään 
kannatinpalkit, ylimmän palkin korkeusasemointi seuraavan kuvan mukaisesti. Ylimpien kannatinpalkkien päälle 
laitetaan ritilät. 
Kun teline on oikeassa kohdassa tarkistetaan pystytolppien ja vaakapalkkien suoruus ja säädetään tarvittaessa 
esim. peltilapuilla.

Huom! Ristimittaus pysty- ja vaakasuuntiin.

Asenna vinotuet (A75781) mahdollisimman kireälle, varo kuitenkin vedättämästä ruuvilla puhallintelineitä vinoon. 
Asennetaan kiinnikkeet (A75816) telineestä kuivauskoneistoon. Tikkaat kasataan kokonaisuudessaan maassa, 
nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään pannoilla (A75783) palkkeihin.
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Puhallinteline asentaminen



Antti-Teollisuus Oy 36 408111 03-2019

Vacboost M13

Polttoaineputkisto
Vaunukuivuri on varustettu yksiputkijärjestelmällä, joten polttoainesäiliöltä ei tarvitse tuoda kuin yksi putki uunin 
kyljessä olevalla polttoainesuodattimelle. Polttimesta palaava ”ylimääräinen” polttoaine kiertää takaisin polttimella 
ja lisäksi tarvittava polttoaine tulee suodattimen läpi Tigerloop:lle.

Esipuhdistimen roskaputkiston asentaminen

HUOM! Roskaputkisto tulee aina johtaa eri puolelle kuivuria kuin kuivuriuunin imuilma-aukko. 
 Kuivuriuunin imuilmaan joutuneet roskat aiheuttavat tulipalovaaran!
 

Esipuhdistimen roskaputkisto tuodaan alas kuivurin kylkeä.
Roskaputkisto asennetaan käyttäen roskaputkisto-osia: D200 ilmastointiputkia ja mutkia 45 ja 90 asteisilla mutkilla. 
Putkisto tuetaan 3 - 4 metrin välein esim. teräksisellä rei’itetyllä vannenauhalla.

Esipuhdistimen roskaputki kannattaa johtaa sykloniin (lisävaruste), joka erottelee ilmasta pölyn ja roskat. Kuivurin 
ympäristö saadaan näin pidettyä paremmin puhtaana ja siistinä.
Pölysykloneita on saatavissa Antti-Teollisuudelta.



Antti-Teollisuus Oy 37 408111 03-2019

Vacboost M13

Sähköistäminen
Kun koko koneisto on kasattu, viimeiseksi asennetaan pystysuuntainen lankahylly ja sähköjohdot. Lankahyllyt 
asennetaan elevaattorin puolelle tikkaiden viereen. Lankahyllyjen sivusuuntainen asemointi tarkastetaan kannessa 
olevasta lankahyllystä. Mitataan reunasta etäisyys ja siirretään mitta alas, lankahyllyt asennetaan täysimittaisina 
alhaalta ylöpäin. Ylimmäinen lankahylly katkaistaan kannen tasalta, katkaisun voi tehdä tukevilla sivuleikkureilla 
tai kulmahiomakoneella.

Kuivurin yläosasta tulevat johdot:

- Elevaattori
- Esipuhdistin
- Täyttöhälytin

Johdot vedetään sähkökeskukselle ja liitetään johdossa olevan tunnuksen mukaiseen liitäntään. Johdot kiinnitetään 
lankahyllyihin nippusiteillä. Johtojen ylimääräiset pituudet voi hukata kouruihin laskostamalla.

Uunilta tulevaan ilmaputkeen asennetaan PTC-anturi ja LTM-termostaatti. Poistopuolen imurille menevään putkeen 
asennetaan PTC-anturi ja palotermostaatti.

- Tulopuolen termostaatti ja anturi asennetaan. Antureilla ei saa olla näköyhteyttä uunin pesän peräosaan, jotta 
punaisena hehkuvan pesän lämpösäteily ei antaisi virheellistä mittausarvoa termostateille.

 KATSO KUVA! (sivu 8)

- Sähköjohtimet pitää olla vähintään 50 mm etäisyydellä lämpöputken pinnasta niin, ettei johtimien lämpene-
misvaaraa ole.



Antti-Teollisuus Oy 38 408111 03-2019

Vacboost M13
1 Toiminta -kytkin 11 Syöttölaitteen kytkin 21 Täyttöhälytys -merkkivalo
2 Käynnistyspainike 12 Syöttölaitteen säätö 22 Jäähdytyksen merkkivalo
3 Ohituspainike 13 Polttimen kytkin 23 Kuivaus loppu merkkivalo
4 Poistolämpötila 14 Elevaattorin merkkivalo 24 Kiertohäiriö -merkkivalo
5 Tulolämpötila 15 Esipuhdistimen merkkivalo 25 Ylilämpöhälytys -merkkivalo
6 Käyttötuntilaskuri 16 Pohjaruuvi merkkivalo 26 Poltinhäiriö -merkkivalo
7 Jäähdytysaikakello 17 Syöttölaitteen merkkivalo 27 Moottorisuojakytkimet
8 Elevaattorin kytkin 18 Puhallin merkkivalo 28 Johdonsuojakytkimet
9 Esipuhdistimen kytkin 19 Polttimen merkkivalo 29 Pääkytkin
10 Pohjaruuvin kytkin 20 Apusuutin -merkkivalo 30 Tuuletin, jälkiasennus
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Viljankuivaamon, kuten muidenkin maatalouden rakennusten sähkönsyöttö on suojattava voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisilla vikavirtasuojauksella.

On suositeltavaa suojata sähkönsyöttö asianmukaisella ylijännitesuojalla.

Optima Ohjauskeskus
 
Katso Optima ohjekirjasta 408152
 

1. Asennus

1.1 LTM-termostaatin asennus

LTM-termostaatti on kaksoistermostaatti, joka sisältää lämpötilan rajoittimen 
ja uunin jälkijäähdytys toiminnon. 

LTM-termostaatti asennetaan tuloilmaputkeen 0,5.. 2 m etäisyydelle uunista 
mitaten. Termostaattia varten poraa putkeen 19mm reikä, paina termostaatti 
reikään ja kiinnitä ruuveilla.

KATSO SIVUN 8 KUVA, ASENNUSKOHDASTA

Lämpötilan rajoitin asetetaan 20°C uunin suurimman sallitun käyttö-
lämpötilan yläpuolelle. Esim. jos uunin suurin sallittu käyttölämpötila on 
100°C, asetetaan lämpötilan rajoittimen arvoksi 120°C. Jälkijäähdytyksen 
arvoksi asetetaan aina 45°C.

A – Lämpötilan rajoitin (LIMIT)
B – Jälkijäähdytys (FAN)
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1.2 Palotermostaatin asennus

Termostaattiyksikkö (1) kiinnitetään seinään 
kuvan mukaisesti.

Anturin pidikettä (2) varten porataan ilma-
putkeen 16 mm reikä. Pidike kiinnitetään 
ilmaputkeen ruuveilla.

Termostaatin kapillaariputken (5) tuntoelin 
(3) työnnetään anturin pidikkeen sisään 
ja lukitaan puristamalla lukitusholkki (4) 
kapillaariputkenympärille ja kiertämällä se 
pidikkeeseen.

Toimintalämpötila asetetaan säätöpyörästä 
(7), palotermostaatin sisältä. Palotermos-
taatin toimintalämpötilaksi asetellaan 10°C 
suurinta poistolämpötilan arvoa suurempi 
arvo, kuitenkin vähintään 50°C.

Varmista vielä kuittauspainikkeesta (6), että 
palotermostaatti on viritetty.

Palotermostaatti kytketään järjestelmään 
kytkentäkaavion mukaisesti.
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1.3 Lämpötila-antureiden asennus

PTC –anturi (1) vedetään johtoineen (4) ny-
lonputken (2) läpi siten, että anturin metalliosa 
työntyy n. 20 mm ulos nylonputkesta. 

Ilmaputkeen porataan 10,5 mm reikä, johon 
asennetaan läpivientitiiviste (3). 

Nylonputki antureineen työnnetään läpivientitii-
visteen läpi ilmaputkeen siten, että nylonputkea 
jää ulkopuolelle näkyville n. 50 mm.

KATSO SIVUN 8 KUVA

1.4 Yläraja-anturin asennus

Yläraja
Kuivurin tai varastosiilon kanteen porataan 45 mm reikä, johon asennetaan 
anturiputken kiinnitysosa (2). 

Anturiputki (3) työnnetään kiinnitysosan viljatilaan siten, että tuntoelin (4) on 
halutulla yläraja korkeudella, anturiputki lukitaan kiristämällä lukituspultti (3).

Yläraja-anturi kytketään järjestelmään liitäntärasiassa (1) kytkentäkaavion 
mukaisesti.
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2. KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönotossa ja koekäytössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Suojalaitteiden asetusarvoja saa 
muuttaa vain sähköalan ammattihenkilö. Laitteiden suojusten avaamista edellyttävissä tehtävissä avaa 
aina ensin laitteen erotuskytkin tai pääkytkin. Sähkölaitteiden kytkentämuutoksia tai kytkentäkotelojen 
avaamista edellyttäviä toimia saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.

Ennen laitteiston koekäyttöä tulee tarkastaa silmämääräisesti asennusten asianmukaisuus ja kaikki suojat on 
oltava paikallaan ja suojaluukut suljettuna. Myös sähköalan määräysten mukainen käyttöönottotarkastus tulee 
soveltuvilta osin olla tehtynä.

Ennen koekäyttöä tulee tarkistaa moottorinsuojien ja lämpöreleiden virta-arvot moottorien tyyppikilpien mukaisesti. 
Puhallin lähdöissä on käytössä lämpöreleet, joten virta-arvoksi asetetaan 0,58 kertaa moottorin tyyppikilvessä mai-
nittu nimellisvirta. Muissa moottorilähdöissä käytetään moottorinsuojakytkimiä, joihin asetetaan suoraan moottorin 
tyyppikilvessä mainittu nimellisvirta.

Puhaltimen moottorilähtö on varustettu tähti-kolmio käynnistimellä. Aseta tähti-kolmiokäynnistimen  aikareleen 
asetukset sähkökuvien mukana olevan piirustuksen mukaisiksi.
5,5 kW tai sitä suuremmissa, muissa kuin puhallinlähdöissä, on käytössä pehmokäynnistys. Tarkasta myös 
pehmokäynnistim(i)en asetteluarvot piirustuksesta.

2.1 Elevaattori

Tarkasta elevaattorin pyörintävahdin asennus ja kytkentä. Elektronisen pyörintävahdin tapauksessa tarkasta myös 
pyörintävahdin anturin oikea etäisyys pyörijälevystä. Jos elevaattorissa on takaisinpyörinnän estin se tulee irrottaa 
ennen koekäyttöä.

Käännä valintakytkin asentoon E. Käännä elevaattorin kytkin asentoon 1. Elevaattorin tulee nyt käynnistyä. 
Tarkasta ja tarvittaessa vaihda elevaattorin pyörimissuunta. Pysäytä elevaattori kääntämällä elevaattorin 
kytkin asentoon 0.

Tarkasta pyörintävahdin toiminta irrottamalla elektronisen pyörintävahdin anturin kiinnityskotelo. Käynnistä elevaattori 
kääntämällä elevaattorin kytkin asentoon 1. Elevaattorin tulee nyt käynnistyä ja pysähtyä n. 8 sekunnin kuluttua.

Tarkasta kuivurin yläraja-anturin toiminta kääntämällä elevaattorin valintakytkin asentoon 2. Elevaattorin tulee 
käynnistyä. Kosketa kuivurin yläraja-anturia kämmenellä. Elevaattorin tulee pysähtyä.

2.2 Esipuhdistin

Käännä valintakytkin asentoon E. Käännä esipuhdistimen kytkin asentoon 1. Tarkasta ja tarvittaessa 
vaihda esipuhdistimen moottorin pyörimissuunta.
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2.3 Syöttölaite 

Syöttölaitteen koekäyttöä varten käynnistä ensin elevaattori ja pohjaruuvi. Käännä syöttölaitteen kytkin 
asentoon 1. Syöttölaitteen tulee käynnistyä. Syöttölaitteen moottorin pyörimissuunnalla ei ole merkitystä. 
Jos syöttölaite on varustettu taajuusmuuttajaohjatulla pyörimisnopeuden säädöllä tarkasta myös sen 
toiminta. Käännä syöttölaitteen potentiometri asentoon 1. Moottorin tulee nyt pyöriä minimi nopeudella 

25Hz. Huom. moottori ei saa pysähtyä!. Käännä syöttölaitteen potentiometri asentoon 10. Moottorin tulee nyt 
pyöriä maksiminopeudella 85Hz. Jos potentiometri toimii väärin päin, vaihda potentiometrin liittimiin 1 ja 2 tulevat 
johtimet ristiin. 

2.4 Puhallin

Käännä valintakytkin asentoon K. Puhaltimen tulee käynnistyä. Tarkasta ja tarvittaessa vaihda moottorin 
pyörimissuunta. 

2.5 Poltin

Polttimen käyttöönoton saa tehdä vain poltinasentaja. Ennen polttimen koekäyttöä tulee tarkastaa, että polttimessa 
on uunin ohjekirjassa mainitut suuttimet paikallaan. Uunin tyyppikilvessä ilmoitettua suurinta sallittua öljymäärää 
ei saa ylittää. 

Joskus on tarpeen tarkastaa polttimen puhaltimen pyörimissuunta ennen varsinaista polttimen käyttöönot-
toa. Pyörimissuunnan tarkastus tehdään seuraavia ohjeita noudattaen. Varmista, että polttimen erotuskyt-
kin on päällä. Käännä polttimessa oleva kytkin 0 asentoon. Käynnistä puhallin kääntämällä valintakytkin 
asentoon K. Käännä keskuksessa oleva polttimen kytkin asentoon 1. Käännä nyt polttimessa oleva kytkin 

asentoon 1. Odota kunnes polttimen moottori käynnistyy. Tarkista pyörimissuunta ja pysäytä poltin välittömästi 
kääntämällä polttimessa oleva kytkin asentoon 0.

2.6 LTM-termostaatti

Käynnistä edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti puhallin ja poltin. Anna lämpötilan nousta 80°C:een. 
Avaa LTM-termostaatin kotelo. Käännä LTM termostaatin ylilämpösuojan asetusarvo tuloilman lämpötilan 
alle. Polttimen tulee nyt pysähtyä ja puhaltimen jatkaa käyntiään. Polttimen tulee käynnistyä uudelleen, 
kun tuloilman lämpötila laskee alle 45°C:een. Testauksen päätyttyä palauta ylilämpösuojan asetusarvo 

edellä mainittuun lukemaan.

Vaunumalli Uunimalli Poltin  Max öljymäärä
kg / h

Suutin
paine bar

  Suutin 1   Suutin 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°

Poltin häiriö kuitataan polttimen sivulta poltireleen painikkeesta jossa palaa häiriövalo

1 kg polttoöljyä = 1,18 litraa polttoöljyä
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3. Ohjauskeskuksen toiminnot

3.1 Kytkimet ja painikkeet

3.1.1Toiminta -kytkin

Toiminta–kytkimellä (1) valitaan kuivurin laitteiston käyttötapa. Valintakytkimen asennosta riippumatta seuraavat 
turvatoiminnot ovat aktiivisia:
Syöttölaitteen voi käynnistää ainoastaan elevaattorin ja pohjaruuvin käydessä. Puhallin pysyy päällä, kunnes 
tuloilman lämpötila alittaa 45°C.

Asennot:

0 –asento
Laitteet ovat pysähdyksissä. 
Huom! Kytkimen kääntäminen 0-asentoon kuivauksen aikana ei pysäytä 
laitteistoa jos poltin on toiminnassa ja tuloilman lämpötila on suurempi kuin 
45ºC.

E –asento 
Mahdollistaa kuivurin täyttö- ja tyhjennysketjun laitteiden käyttämisen. Tässä 
asennossä voi käyttää esim. elevaattoria, täyttökuljetinta ja tyhjennyskuljetin-
ta. E-asentoa käytetään kuivurin täyttöön ja tyhjennykseen, tai muuhun viljan 
siirtoon.

A –asentoa 
Käytetään automaattiseen viljan kuivaamiseen. Kuivaus vaihetta ohjataan 
poistolämpö –näyttöön asetellun lämpötilan perusteella ja jäähdytystä jääh-
dytysaikakelloon asetellun ajan mukaan.

K –asento 
Käsikäyttöinen viljan kuivaus. Käsikäyttöä saa käyttää ainoastaan valvonnan 
alaisuudessa. Käsikäytöllä poistolämpötila tai jäähdytysaikakello eivät ohjaa 
kuivausprosessia, myös syöttölaite on mahdollista pysäyttää kuivauksen 
aikana. 

Kuivauksen aikana on mahdollista kääntää toimintakytkintä A- ja  K-asentojen välillä laitteiden pysähtymättä. Tämä 
mahdollistaa esim. syöttölaitteen hetkellisen pysäyttämisen tuoreviljasiilojen täyttämiseksi kuivauksen aikana.



Antti-Teollisuus Oy 45 408111 03-2019

Vacboost M13

3.1.2 Elevaattorin käyttökytkin

Elevaattoria ohjataan 1 – 0 – 2 –kytkimellä (8).

0 –asento
Elevaattori on pois päältä

1 -asento 
Elevaattorin on jatkuvalla käytöllä. Kuivauksen aikana käytetään elevaatto-
rin kytkimen 1 –asentoa, jolloin elevaattori käy riippumatta kuivurin yläraja-
anturi tilasta

2 –asento
Elevaattori pysähtyy, kun viljan pinta saavuttaa kuivurin yläraja-anturin. 
Täytön aikana voidaan käyttää elevaattorin kytkimen 2 –asentoa, jolloin 
elevaattori ja syöttölaite pysähtyvät, kun kuivurin yläraja-anturi saavute-
taan.

3.1.3 Muiden laitteiden käyttökytkimet

Syöttölaitetta, esipuhdistinta, pohjaruuvi ja poltinta ohjataan 0 - 1 –kytkimellä (9, 10, 11 ja 13).

Käyntiehtoja:

- Syöttölaitteen käynnistämiseksi tulee elevaattorin ja pohjaruuvin käydä
- Polttimen käynnistämiseksi tulee puhaltimen käydä ja turvalaitteiden tulee sallia käynti

0 –asento 
Laite on pois päältä

1 –asento 
Laite on päällä, jos laitteen käyntiehto toteutuu.
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3.1.4 Ohituspainike

Ohituspainiketta (3) käyttäen voidaan siirtyä täytöstä suoraan kuivaukseen, laitteita välillä pysäyttämättä 
(ks. 5.1 Tayttö)

3.1.5 Käynnistys

Käynnistys –painikkeella (2) käynnistetään viljankuivaus automaatti toiminnolla 
(kts. Kuivauksen käynnistäminen)

3.2 Käyttötuntilaskuri

Käyttötuntilaskuri (6) laskee uunin puhaltimen käyntiaikaa tunteina kahden desimaalin tarkkuudella. Käyttötunti-
laskuria ei ole mahdollista nollata.

3.3 Poisto- ja kuivauslämpötermostaatit

Poisto- ja kuivauslämpötermostaatteja (4 ja 5) käytetään samalla tavalla.
Perustilassa termostaatti näyttää hetkellistä lämpötilaa. Paina set-painiketta (d) kaksi kertaa, jolloin asetusarvo 
näkyy näytöllä, voit nostaa tai laskea asetusarvoa nuolinäppäimilla (A ja B). Termostaatti palaa perustilaan 10 s 
kuluttua tai painamalla kahdesti I-painiketta (C).

D

CA

B
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3.4.1 Näytön ominaisuudet

A  Jäähdytys on käynnissä, kun merkkivalo vilkkuu
B  Jäähdytys aika on loppu
C   Kuivaus käynnistetty
D  Näppäinlukitus päällä
E  Jäljellä oleva jäähdytysaika
F  Asetettu jäähdytysaika

1   Reset painike
2   Näppäinlukitus
3   Kymmenet tunnit
4   Tunnit
5   Kymmenet minuutit
6   Minuutit

3.4 Jäähdytysaikakello

Viljan jäähdytystä kuivurissa ohjataan jäähdytysaikakelloon (7) asetetun ajan perusteella. Tyypillinen jäähdytys 
aika on 1-2 tuntia, riippuen kuivauslämpötilasta ja käytetystä kuivauslämpötilasta. Jäähdytysajaksi tulee asettaa 
vähintään kuivurin kiertonopeutta vastaava aika, silloin viljaerä ehtii jäähdytyksen aikana kiertää vähintään kerran 
koneistossa.

3.4.2 Jäähdytysajan asettaminen

Aseta jäähdytysaika näppäimillä 3, 4, 5 ja 6. Tavallisesti tarvitaan vain näppäimiä 4 ja 5, jolloin jäähdytysaika on 
mahdollista asettaa kymmenen minuutin tarkkuudella. 

Esim. Asetetaan jäähdytysajaksi yksi tunti 30 minuuttia. Paina ensin näppäintä 4 ja sitten 5 ylöspäin niin, että 
näyttöön F tulee lukema 1:30. 

Tahattomien virhepainallusten estämiseksi näppäimet voi lukita painamalla SET/LOCK –painiketta (2). Näyttöön 
tulee teksti ”LOCK” (D). Näppäinlukitus poistetaan painamalla SET/LOCK –painiketta uudestaan.

3.4.3 Jäähdytyksen keskeyttäminen

Aseta näyttöön F näppäimillä 3-6 arvoksi ”0:00” ja paina RESET –painiketta (1). Jäähdytys loppuu ja ”kuivaus 
loppu” –merkkivalo syttyy.
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Nopea käynti – 85 Hz]Hidas käynti – 25 Hz

3.5 Taajuusmuuttajaohjattu syöttölaite

Taajuusmuuttajaohjattu syöttölaitteen moottori mahdollistaa portaattoman kierrätysnopeuden säädön kuivauksen 
aikana. Myös tyhjennys käy helposti nostamalla syöttölaitteen nopeutta. Syöttölaitteen mekaaninen epäkeskosäätö 
kannattaa säätää siten, että tyhjennyksessä voidaan käyttää maksiminopeutta (85 Hz), tällöin saadaan käyttöön 
mahdollisimman laaja ja käyttökelpoinen säätöalue. Säätöpyörää myötäpäivään käännettäessä syöttönopeus 
kasvaa ja vastaavasti vastapäivään käännettäessä pienenee. Taajuusmuuttajalla ohjatun syöttölaitteen alin toi-
mintalämpötila on 0ºC.

Tyhjennys syöttölaitteen taajuusmuuttajalla

Käännetään jakajasta viljan kulku pois kuivurista. Elevaattorin luukku aukaistaan kokonaan. Tarkistetaan, että 
syöttölaitteen taajuusmuuttajan potentiometrin säätöpyörä on pienimmällä säädöllä eli 0 vastaa 25 Hz. Käynnis-
tetään elevaattori, pohjaruuvi sekä syöttölaite. Syöttölaitteen potentiometristä säädetään nopeutta niin paljon, että 
elevaattorin kupit täyttyvät tai ettei pohjakartion ruuville rupea muodostumaan ruuhkaa.
Vaunukuivureissa C205 ja C255 on rajoittavana tekijänä elevaattorin kapasiteetti. C320 ja C365 malleissa pohja-
ruuvin kapasiteetti on pienempi kuin elevaattorissa. Katso myös epäkeskon säätö s.37

Huomioitavaa ennen käyttöönottoa

- Poltinasentajan toimesta tehtävä koekäyttö on suoritettu.
- Turvalaitteiden toiminta on testattava käytännössä, jotta voidaan olla varmoja niiden toiminnasta.
- Öljysäiliössä on puhdasta kevytöljyä.
- Että uunin läpi puhalletaan tai imetään vain puhdasta ilmaa.
- Öljyputkistossa olevat sulkuventtiilit ovat auki-asennossa.
- Tarkista vielä, että pääkytkimet ja mahdolliset turvakytkimet ovat käynti asennossa.
- Että kuivauksen aikana kuivurinläheisyydessä tulee olla käsisammutin.
- Uunin imuverkkojen edessä ja sivuilla oleva laatta on oltava puhdas ja varmistettava, että esim. tuuli ei tuo 

roskia uunin imuaukolle.

Perusasetukset, viljan kierrätys 1/h
Malli Tilavuus m³ Paino tn Syöttölaitteen nopeussäätö Epäkesko säätö
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
viljan ominaispaino 0,7 tn/m³
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3.6 Merkkivalot

3.6.1 Laitteiden merkkivalot

Elevaattorin, syöttölaitteen, esipuhdistimen, pohjaruuvin ja polttimen merkkivalot (14, 15, 16, 17, 18 ja 19) palavat, 
kun kyseisen laitteen kytkin on asennossa 1 ja laitteen käyntiehto toteutuu eli laite on käynnissä. Esim. syöttölaitetta 
ei voi käynnistää, ellei myös elevaattori ole käynnissä.

Polttimen apusuutin –merkkivalo palaa, kun polttimen apusuutin on päällä. Tällöin tuloilmakanavan lämpötila on 
alle asetellun kuivauslämpötilan.

3.6.2 Jäähdytys

Jäähdytyksen merkkivalo (22) palaa, kun kuivataan automaattikäytöllä, poistolämpötermostaattiin asetettu katkai-
sulämpötila on saavutettu ja poltin on sammunut eli jäähdytys on käynnissä.

3.6.3 Kuivaus loppu

Kuivaus loppu –merkkivalo (23) palaa, kun automaattikäytöllä suoritettu kuivaus on saatu päätökseen ja kaikki 
laitteet ovat pysäytetty.

3.6.4 Täyttöhälytys

Täyttöhälytys –merkkivalo (21) palaa, kun viljan pinta on saavuttanut kuivurin yläraja-anturin eli kuivuri on täysi.

3.6.5 Kierrätyshäiriö

Kiertohäiriö –merkkivalo (24) palaa jos elevaattori , pohjaruuvi tai syöttölaite on pysähtynyt, vaikka käyttökytkin 
on asennossa 1. 

Tämä voi johtua elevaattorin, pohjaruuvin tai syöttölaitteen ylikuormittumisesta ja siitä seuraavasta moottorinsuo-
jakytkimen laukeamisesta (kts. Moottorinsuojakytkimet). Kierrätyshäiriön voi aiheuttaa myös elevaattorin pyörin-
nänvartijan aktivoituminen. Tarkista ylikuormituksen syy, elevaattorin hihnan kireys tai mahdollinen elevaattorin 
tukkeutuminen.
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3.6.6 Ylilämpöhälytys

Ylilämpöhälytys  –merkkivalo (25) palaa jos tuloilman lämpötila on ylittänyt LTM-termostaatin lämpötilanrajoittimeen 
asetellun lämpötilan tai jos kuivaus on keskeytetty tuloilman lämpötilan ollessa yli 45°C. Poltin on aina pysähtyneenä 
ylilämpöhälytys -merkkivalon palaessa.

Tarkista uunin ilman saanti ja alipainekuivurin tapauksessa myös ilmakanavan luukkujen tiiveys. Merkkivalo sam-
muu ja poltin käynnistyy uudelleen kun tuloilman lämpötila laskee alle 45°C:een.

3.6.7 Poltinhäiriö

Poltinhäiriö –merkkivalo (26) palaa jos polttimessa on jokin toimintahäiriö. Tarkista häiriön aiheuttaja ennen häiriön 
kuittaamista. Lisätietoja uunin tai polttimen ohjekirjasta.

3.7 Moottorinsuojakytkimet

Moottorinsuojakytkimiä (27) käytetään suorakäynnisteisissä ja pehmokäynnistyksellä varustetuissa moottoriläh-
döissä suojaamaan moottoria ylikuormittumiselta ja kaapelointia oikosululta.

Moottorinsuojakytkin on päällä eli moottori on käyttövalmiina, kun kytkimen musta painike on pohjassa A mukaisesti. 
Moottorisuojakytkin on pois päältä eli moottori on jännitteetön, punainen painike on pohjassa kuvan B mukaisesti. 

Moottorinsuojakytkimen lauetessa esim. ylikuormitustilanteessa, kytkimen musta painike pomppaa ylös asentoon, 
kuva B. Moottorinsuoja viritetään painamalla musta painike alas.. Ennen uudelleen käynnistystä tulee kuitenkin 
odottaa 10-20 minuuttia, jotta moottori ja kaapelointi ei tarpeettomasti ylikuumenisi.

Useita peräkkäisiä käynnistyksiä tehtäessä voi moottorinsuojakytkin laueta, vaikka moottoria ei varsinaisesti 
ylikuormitettaisikaan. Myös tällaisessa tilanteessa on syytä pitää 10-20 minuutin tauko ennen uutta käynnistystä.
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4. Käyttö

4.1 Täyttö

1. Varmista jakajan oikea asento
2. Käännä toimintakytkin elevaattoriasentoon E
3. Käännä elevaattorin kytkin asentoon 2
4. Käännä esipuhdistimen kytkin asentoon 1
5. Avaa kaatosuppilon sulkuluukku

Kun viljan pinta on yläraja-anturin kohdalla automatiikka pysäyttää elevaattorin.

Tarvittaessa, esim. kun vilja on hyvin kosteaa voidaan kuivaus ja kierrätys käynnistää täytön aikana. Tämä on 
mahdollista elevaattoria pysäyttämättä, kun tehdään kohdan 4.2.2 vaiheet 1-5 ja painetaan ohituspainike pohjaan 
ennen valintakytkimen kääntämistä A- tai K-asentoon. Ohituspainike tulee pitää pohjassa puhaltimen kolmioon 
kytkeytymisen jälkeen vielä apulaiteviiveen (n. 15 s) ajan.

4.2 Kuivaus ja jäähdytys

4.2.1 Ensimmäisen erän kuivaus

Ensimmäistä erää kuivattaessa poistoilman tarkka katkaisulämpötila ei välttämättä ole tiedossa. Tällöin poisto-
lämpötermostaattiin asetetaan niin korkea arvo, ettei se katkaise kuivausta. Viljan kuivumista tarkkaillaan esim. 
pikakosteusmittarilla ja kun haluttu varastointikosteus on saavutettu lasketaan poistolämpötermostaatin arvoa 
kunnes poltin pysähtyy. Pitämällä kirjaa poistolämmön asetusarvoista eri lajikkeilla voit jatkossa käyttää hyödyksi 
kirjanpitoa vieläkin tarkempaan viljan kuivaukseen.

3.8 Johdonsuojakatkaisijat

Peruskeskuksessa on yksivaiheinen johdonsuojakatkaisija (28) keskuksen 
ohjausjännitteelle ja  kolmivaiheiset johdonsuojakatkaisijat uunin puhaltimelle, 
polttimelle ja lisävarusteena toimitettavalle loistehon kompensointiyksikölle. 

Johdonsuojakatkaisijat sijaitsevat keskuksen kannen alla.
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Valmistelut

1. Aseta poistolämpötermostaatin arvoksi 60°C
2. Käynnistä kuivaus kohdan 4.2.2 mukaisesti
3. Tarkkaile kuivumista kosteusnäytteillä
4. Kun haluttu kosteus on saavutettu, aseta poistolämpötermostaattiin sen hetkinen poistokanavan 
 lämpötila
5. Kirjaa ylös viljan kosteus, lajike, kuivauslämpötila, ulkolämpötila ja poistolämmön katkaisuarvo

4.2.2 Kuivauksen käynnistäminen

Vaiheet:

1. Varmista jakajan oikea asento ja sulje kaatosuppilon sulkuluukku
2. Aseta kuivauslämpötermostaattiin haluamasi kuivauslämpötila
3. Aseta poistolämpötermostaattiin haluamasi katkaisupisteen lämpötila
4. Aseta jäähdytysaikakelloon haluttu jäähdytysaika 
5. Käännä polttimen ja apulaitteiden (elevaattori, syöttölaite, esipuhdistin ja pohjaimuri) kytkimet 1 –asentoon 
6. Käännä toimintakytkin automaattiasentoon A
7. Paina käynnistys -painiketta

Viljan kuivuessa poistolämpötila nousee ja kun poistolämpötermostaattiin asetettu lämpötila saavutetaan poltin 
pysähtyy ja jäähdytys alkaa. Jäähdytys päättyy kun jäähdytysaikakelloon asetettu aika on käynyt loppuun. Jääh-
dytyksen päättyessä puhallin ja syöttölaite pysähtyvät välittömästi ja elevaattori jälkikäyntiviiveen jälkeen.

4.3 Tyhjennys

Ohjauskeskuksen  valintakytkin käännetään E-asentoon ja käynnistetään elevaattori kääntämällä elevaattorin  ja 
pohjaruuvin kytkin asentoon 1. Kuivurin tyhjennys tapahtuu nostamalla syöttölaitteen nopeutta taajuusmuuttajalla. 
Lopuksi kolistellaan kuivuri tyhjäksi tyhjennyskampia heiluttamalla.

5. Häiriöt

Häiriöistä ilmoitetaan häiriötä vastaavalla merkkivalolla. Pyri aina selvittämään häiriön aiheuttaja ennen kuin kuittaat 
häiriön tai käynnistät laitteen uudelleen. Kts. kohta 3.6 Merkkivalot
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LÄMMÖNERISTYS

Kennojen eristys on osoittautunut kannattavimmaksi energiansäästökeinoksi. Kuivauskokeiden mukaan ener-
giansäästö (tai tehonlisäys) on 10-15 %:n luokkaa ulkoisista olosuhteista riippuen. Jo 30 mm:n kovavillaeristys 
vähentää lämmön siirtymistä ulkopintojen kautta kymmenenteen osaan (82 W/m ). Myös yläsäiliöt ja jalustan sivut 
kannattaa eristää. Näin kondensioveden tiivistyminen sisäpintoihin estyy - kuivuri pysyy sisältä siistinä ja puhtaana. 
Myös toiminta paranee “kylmienkin” osien eristämisestä johtuen.

Suositeltava eristysmateriaali on Paroc - valmisteinen alumiinifoliopintainen vuorivillalevy, PV-KAT, joka 30 mm:n 
paksuisena sopii kätevästi kuivurin ulkosaumojen taivutuksien väliin. Levyjen paikoillaan pysyminen varmistetaan 
vielä alumiiniteipillä (joko kuumasaumattavalla tai tarrateipillä).
Lämminilmaputki (ja mahdollinen poistoputken nousuosa) on vieläkin kannattavampi eristyksen kohde. Näihin on 
parasta käyttää verkolla vahvistettua ja alumiinipintaista vuorivillamattoa - esimerkiksi Partekin PV-80 AVM.

Eristystöiden helpottamiseksi on Stand Alone-ohje 408061 saatavissa Antti-Teollisuuden nettisivujen materiaali-
pankista ja asennussarjaa saatavana Antti-Teollisuudelta.

KUIVURIKONEISTON KÄYTTÖOHJE (yksityiskohtaiset ohjeet)

Kuivurin alkusäädöt ja tarkistukset

Kuivurin tarkistukset

- tarkistetaan, ettei syöttönopeuden säätö hammasvaihdemoottorin epäkeskolla ole turhan isolla ensimmäisiin 
viljakoeajoihin ja potentiometrin asento 1 kohdalla. Säätöjä on sitten käytön aikana helpompi suurentaa

- tarkistetaan, ettei kuivurin sisään ole jäänyt esim. laudan paloja tai muita irtoesineitä.

- tarkistetaan, että syöttölaitteiden kaukalot ovat valmiiksi kiinni -asennossa.

- kun syöttökaukalot ovat kiinni -asennossa, niin katsotaan vielä altapäin, että kunkin kaukalon molemmat reunat 
ovat samalla korkeudella - jos eivät, niin tarvittava säätö tehdään tyhjennyskammen pidätinnokkaa siirtämällä.

- syöttökoneiston epäkeskosäätö kannattaa asettaa siten, että elevaattorin ja/tai pohjaruuvin kapasiteetti riittää 
myös syöttölaitteen taajuumuuttajan nopeimmassa asennossa.

Kuivaus

Alussa, kun vilja on kosteaa, kiertonopeus saa olla alhainen. Kosteus poistuu nopeasti. Lämpö tarvitaan veden 
haihduttamiseen. Jyvän lämpötila ei nouse. Kuivauskokeissa kierrätyksen hidastus loppua kohti alensi tehoa (tämä 
yhdistettynä ilmamäärän vähentämiseen tosin antaa pienen hyötysuhdelisän). Kierrätyksen nopeus parantaa tehoa 
ja mikä tärkeintä tasaa kuivauserän kosteuden, koska vilja viipyy yläsäiliössä lyhyemmän ajan. Syöttömäärä sää-
detään pienelle. Viljalla epäkeskon asento 1,5 - 3,0 rypsillä 1,5 - 2,0, kun oletus arvona taajuusmuuntajan arvolla 
50 Hz. Paras tapa on ensimmäisen kuivauserän alkaessa aloittaa pienillä säädöillä ja lisätä syöttönopeutta sitten 
kun on saavutettu muut säädöt kohdilleen.
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Käynnistetään elevaattori ja esipuhdistin (ensin valintakytkin E -asentoon), kipataan viljaa kaatosuppiloon. Nou-
supuolen sulkuluukkua avattaessa ei syöttömäärä kovin helposti ylitä elevaattorin nostotehoa. 
Uunin voi käynnistää ohituspainikkeen avulla (automaattisessa pääkeskuksessa) jo kesken täytön, mutta yleensä 
kuitenkin käynnistys tehdään vasta täytön päätyttyä.

Jalustan luukuista tarkkaillaan syöttöä. Jokaisen kaukalon molemmilta reunoilta pitää silmämääräisesti arvioiden 
valua sama määrä viljaa (reunimmaisten syöttölapojen syöttö voi olla jonkin verran suurempi). Pohjasuppiloon ei 
saa kerääntyä viljaruuhkaa. Kuivauksen edetessä syöttönopeus vähitellen kasvaa.

Esipuhdistimen ilmamäärät säädetään mahdollisimman suuriksi, kuitenkin tarkkaillen, ettei täysipainoisia jyviä joudu 
roskiin. Säädetään esipuhdistin toimimaan mahdollisimman tehokkaasti esipuhdistimen käyttöohjekirjan mukaisesti.

Normaalissa kuivauksessa sopiva kuivausilman lämpötila on 65° - 80° C. Leipä-, siemen- ja mallasviljalla yläraja on 
70° C, rypsillä 65° C ja herneellä 50° C tienoilla. Rehuviljalla voidaan käyttää jopa 100°C asteen kuivatuslämpöti-
laa. Tasainen lämpötila pidetään sopivalla suutinparilla. Polttimen pitää palaa jatkuvasti. Jos lämpötilanrajoittimen 
ylilämpötoiminto pysäyttää polttimen, polttimen pääsuutin on liian suuri tai öljynpaine liian korkea.”.

Ilmamäärä uunin imuaukosta säädetään niin, ettei normaalipainoisia jyviä lennä poistopäätyyn. Rypsillä “ylilentoa” 
saa hieman olla. 

Kuivauksen etenemistä tarkkaillaan. Kosteusmittauksia suoritetaan aika ajoin. Kun haluttu varastointikosteus on 
saavutettu, alennetaan hitaasti poistokanavatermostaatin lukemaa, kunnes polttimen merkkivalo sammuu (merk-
kinä siitä että poltin pysähtyi). Nyt poistokanavatermostaatti jää sellaiseen lukema-asetukseen, että kun seuraa-
van kerran kuivataan samanlaista viljaa suhteellisen samanlaisissa ilmasto-olosuhteissa, niin automatiikka osaa 
pysäyttää kuivauksen samalla viljan kosteus-%:n lukemalla. Kirjoita muistiin poistokanavadigitaalitermostaatin 
lämpötilanäytön (kuivauksen loppumishetkellä) ja  ulkoilman lämpötilan lukemat. Kun näitä muistiinpanoja kertyy 
useista kuivauseristä, voidaan niitä myöhemmin käyttää hyödyksi haettaessa vieläkin tarkempia kuivausautoma-
tiikan katkaisulämpötilojen asetuksia.

Jäähdytys

Kuivauksen jälkeen vilja on jäähdytettävä perusteellisesti. Alle tunnin jäähdytystä voi käyttää vain kylmällä säällä. 
Kuivureissa, joissa yläsäiliöitä on enemmän kuin kennoja, jäähdytysaika on pidempi. Jäähdytyksessä viljan kosteus 
vielä laskee hieman, mutta varastossa tasaantumisen johdosta se palautuu. Kannattaa mitata vielä jäähtyneen 
viljan kosteus. Kun erän kiertoaika saa jäähdytyksessä olla kuivurin koosta riippuen tunnista kahteen, arvioi syöttö-
määrän muutostarve seuraavia eriä varten, niin että koko viljamäärä ehtii kiertää kuivurissa ainakin yhden koko 
kierroksen. (Varmimmin kiertoaika mitataan tyhjentämällä kuivuri kierrätysnopeudella ja mittaamalla aika).
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KUIVAUSTEKNIIKKAA
Käytännön kuivaustyössä tulee esille monia asioita, joihin on syytä etukäteen perehtyä.

Lämpötilan säätö

1. Ensimmäinen keino lämmön nostamiseksi on poltettavan öljymäärän lisääminen. 2 -tehopolttimessa termostaat-
tiohjattu apusuutin palaa jaksoittain niin kauan kun lisälämpöä tarvitaan. Siinä tapauksessa, etteivät suuttimet 
yhdessäkään pysty pitämään lämpötilaa toivottuna, lisätään öljyn syöttöpainetta tai suurennetaan öljysuutinta. 
Tämä on mahdollista kuitenkin vain uunin suurimman sallitun öljymäärän puitteissa.

 Tarkemmat ohjeet on aikaisemmin poltin osiossa.

2. Ilmojen kylmetessä voi tarvita muitakin keinoja kuivauslämpötilan säätämiseksi. Seuraava lämmönnos-
tokeino (kun maksimi öljymäärä on jo käytössä) on imuilman kuristaminen pienemmäksi niin, että haluttu 
kuivausilmalämpö tila saavutetaan. Ilman kuristaminen tehdään käsisäätöisesti ilmankuristuslaitteella. 

 Kuivuriuunin ilmamäärän kuristaminen pitää aina tehdä imuilmaputkessa.

Viljalaji

Eri viljalajeilla termostaatin asetus ja poistoilman lämpötila jonkin verran vaihtelevat. Jos vehnän kosteutta 14 % 
vastaa poistolämpötila 37° - 38° C, 2 -tahoisen ohran luku on 38° - 39° C, monitahoisen ohran ja kauran 34° - 35° 
C ja rypsin 32° - 33° C (kosteus 9 %). Luvut voivat tila kohtaisesti vaihdella, mutta järjestys ei muutu. 

Nurmikasvien siemenet

Nurmikasvien kuivaus vaatii erikoisjärjestelyjä. Kuorma kipataan kaatosuppiloon sitä mukaa kuin elevaattori nostaa. 
Kosteat siemenet holvaantuvat helposti. Esipuhdistinta ei käytetä. Kiertonopeus saa olla sama kuin viljalla. Kuivaus-
ilman määrä kuristetaan niin pienelle, ettei siemeniä lennä ulos kennosta. Poltin käynnistetään vasta, kun kosteus 
on alle 25 %. Tämän jälkeen poltin voi olla jaksottaisesti päällä 0,5 - 1 tuntia. Polttimen suutinkoot pitää valita niin, 
että kuivausilman lämpötila nousee vain 40 - 50 asteeseen. Loppua kohti lämpötilaa voidaan nostaa 10 astetta.

Rypsi ja rapsi

Kuivaus on aloitettava heti puinnin jälkeen. Korkea kuivausilman lämpötila tuhoaa öljykasvien öljyn laadun. Läm-
pötilan yläraja on n. 65 °C edellyttäen, että kiertonopeus on yksi tunti. Ilmamäärä pitää rajata niin, ettei siemeniä 
juurikaan lennä poistoilmakanavaan (lievä ylipuhallus on tehon kannalta eduksi).

Herneen kuivaus

Varsinkin kostea herne on hankala kuivattava. Se vaatii pitkän kuivausajan, jotta pintavaurioilta vältyttäisiin. Kun 
kosteus on yli 20 %, kuivausilman lämpötila saa olla enintään 40 °C. Loppua kohti lämpötilaa voidaan nostaa n. 
10° C ja / tai suositeltavaa on pitää noin vuorokauden tauko kosteuden tasaamiseksi. Oikein kostea herne on hyvä 
kuivata jaksoittain pitämällä lämpö päällä kaksi tuntia ja jäähdyttämällä puoli tuntia.



Antti-Teollisuus Oy 56 408111 03-2019

Vacboost M13

Kuivauslämpötila

Mitä tasaisempi kuivauslämpötila on, sitä tarkempi on automatiikan toiminta. Jos kuivauslämpötila kuitenkin ale-
nee esim. 5° C, poistolämpötilan katkaisulämpötila -arvo pitää olla 1,5° - 2° C alempi. Jos tätä ei huomioida, viljaa 
kuivuu 1 - 2 % kuivemmaksi.

HUOLTO- JA KÄYTTÖSÄÄSTÖJÄ
Tarkista aika ajoin, että kuorimet pitävät kuppihihnapyörät puhtaina. Tarkista myös kuppihihnan kireys. Suorita 
mahdollinen kiristys hihnaa lyhentämällä (ohjeet elevaattorin käyttöohjekirjassa).

Tarkista paine- ja poistopäätyjen puhtaus (luukkujen kautta).
Lisävaruste: Vajailla kuivauserillä kennojen sulkuluukut suljetaan niin, ettei haitallista alipainetta yläsäiliöön synny. 

Huom! Kun kennojen ilmamäärää rajoitetaan sulkuluukuilla, pitää ilmamäärää kuristaa myös kuivuriuunin pu-
haltimen imupuolelta, ettei ilmanpaine kasva kennoissa haitallisen suureksi (vastapaineen pitää olla sama kuin 
normaalikuivauksessa). Ilmakanavien sulkuluukkuihin tulee olla liimattu auki - kiinni -tarrat, niin että muistetaan 
myös myöhemmin sulkuluukkujen toiminta-asennot.

Jyvien mahdollista ylilentoa kennosta poistoilmakanavaan ja kuivauslämpötilaa on tarkkailtava. Vajailla kuivauserillä 
kuivausautomatiikka on epätarkempi.

Kuivattavaa viljaa vaihdettaessa puhdistetaan elevaattorin alapää, pohjaimuri ja syöttö laite sekä puhalletaan kui-
vuriuunilla hetki ilmaa tyhjään kuivuriin.
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TALOUDELLINEN KUIVAUS

Kuivurin käyttötavan joudut valitsemaan sopivana kompromissina tehon ja hyötysuhteen välillä. Sopivin keinoin 
voit parantaa myös molempia yhtäaikaa.

Lämpötalous

Oikea kuivausilman lämpötila on tärkein tehokkuuteen ja taloudellisuuteen vaikuttava tekijä.

Muista ensimmäinen pääsääntö:

Ilmamäärän pysyessä samana korkeampi lämpötila antaa sekä paremman tehon että hyötysuhteen. Teho lisään-
tyy jyrkästi lämpötilan noustessa, ts. kuivausilman kyky sitoa itseensä vesihöyryä lisääntyy lämmön noustessa 
moninkertaisesti.
Esim! normaalissa ilmanpaineessa vastaavat 100 %:tta ilman suhteellista kosteutta seuraavat vesihöyrymäärät:

  0° C:ssa  5 vesigrammaa ilma m³ :ssa
20° C:ssa  17  “”            
30° C:ssa  30  “”           
50° C:ssa  83  “”           
60° C:ssa 130  “”           
70° C:ssa 220  “”   
75° C:ssa 242  “”            

Muista, että mitä pienempi on kuivausilman suhteellinen kosteus, sitä nopeammin se höyrystää jyvistä vettä.

1m³ kuivuriuunin imuilmaa, jonka lämpötila on + 10° C ja suhteellinenkosteus 90 %, sisältää 8 g vettä. Kun se 
lämmitetään + 70° C:een, niin se laajenee noin 50 %. Tässä ilmassa on edelleen se sama 8 g vettä, joka vastaa 
vain 2,7 %:n suhteellista kosteutta. Ilma melkein “imaisee” kosteutta jyvästä. Koska imuilman suhteellisella kos-
teudella on vähäisempi merkitys, lämminilmakuivaus on tehokasta ja taloudellista myös sateella.

Ilmamäärän pienentämisen tarve

Normien mukaan mitoitettua kuivuria ja kuivuriuunia käyttäessäsi tulee vastaan tilanteita, joissa uunin maksi-
milämpömäärä (suurin polttimen suutinkoko) ei riitä nostamaan kuivausilman lämpötilaa riittävästi. Ilmamäärää 
rajoitetaan silloin puhaltimen imuaukkoa kuristamalla niin paljon, että kuivausilman lämpötila nousee. Näin sekä 
kuivurista saatu teho että hyötysuhde paranevat.
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Esimerkki kuivausilman vesihöyrynsitomiskyvystä samalla lämpömäärällä sekoitettuna erilaisiin ilmamääriin:

10 000 ilma m³  lämmittämiseen 0 °C:sta 50 °C:een tarvitaan sama lämpö määrä kuin 7 100 ilma m³ :n lämmit-
tämiseen 0° C:sta 70° C:een. Kun nämä ilmamäärät johdetaan kuivurin viljakerrosten läpi, laskevat lämpötilat 
vastaavasti n. 20:een ja 27:ään asteeseen kuivausajan keskivaiheilla. Silloin 10 000 m  + 20° C ilmaa voi sisältää 
max 170 kg vettä ja 7 100 m  + 27° C ilmaa voi sisältää max 188 kg vettä. Kun 0° C ilma voi sisältää vettä 5 g / 
m , niin 10 000 m :ssä 50° C ilmaa menee 50 kg ja tulee ulos 136 kg = 86 kg netto ja 7 100 m :ssä 70° C ilmaa 
menee 35 kg ja tulee ulos 150 kg = 115 kg netto.

Käytännön kuivauksessa korkeammat lämpötilat aiheuttavat jyvän sisässä nopeamman höyrystymisen ja höyryn 
paine-eron. Tämä parantaa kuivaustehoa vielä enemmän kuin teoreettiset laskelmat osoittavat.

Kun pyrit hyvään hyötysuhteeseen, kannattaa joissain tilanteissa ilmamäärää pienentää silloinkin, vaikka lämpötilan 
nostamisen tarvetta ei ole. Tavoitteena on ilman virtausnopeuden pienentäminen niin, että ilma menee riittävän 
hitaasti viljakerroksien lävitse. Jos ilma menee liian nopeasti, niin se ei ehdi höyrystää koko sitä vesimäärää, minkä 
se pystyisi itseensä sitomaan. Kun ilma poistuu kuivurista liian kuivana (= myös liian lämpimänä), käyttökelpoista 
lämpöä poistuu samalla. Kun pienennät ilmamäärää, voi myös öljymäärän pienentämi¬nen tulla tarpeelliseksi (2 
-tehoautomatiikka tekee sen automaattisesti). Näin on kyseessä näkyvä energian säästö.

Tasapainokosteudet

Veden höyrystäminen jyvistä käy sitä hitaammaksi, mitä kuivemmaksi vilja tulee. Tästä johtuu, että poistoilman 
suhteellinen kosteus laskee kuivauksen edistyessä

Ilmamäärän pienentämisen tekniikka

Uunin imuilman määrää rajoitetaan käsikäyttöisellä ilmansulkulaitteella.

Jos rajoittaa uunin imuilmaa liikaa, nousee kuivauslämpötila liian korkeaksi, ja ylärajatermostaatti pysäyttää välillä 
polttimen. Näin ei saa tapahtua, koska kuivausteho laskee rajusti ja kuivuriuuni rasittuu selvästi enemmän kuin 
tasaisella lämmöntuotolla. Asia korjataan lisäämällä ilmamäärää tai vähentämällä öljynkulutusta.
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Ilmamäärien mittaaminen

Tarkasti ilmamäärä voidaan mitata vain koeolosuhteissa. Suhteellisesti ilmamäärää voidaan kuitenkin mitata mit-
taamalla ilman painetta kuivurin sisäänmenoilmakanavassa. Mittarista luetaan ilmanpainearvo vesipintojen erona.
Esim! 15 mm nollan alapuolella ja 15 mm nollan yläpuolella on 30 mm v.p. (vastapainetta).

Mitä enemmän ilmamäärää kuristetaan, sitä pienempi on vastapaine.

Ohjearvo viljalla on 20 - 40 mm ja rypsillä 15 - 30 mm.

Isot vaihtelut johtuvat mittauskohdan vaihtelusta ja putkistojen vaihtelusta. Tästä johtuen vastapainemittarilla voi-
daan paremmin mitata vaihteluita samassa kuivurissa, kuin tehdä vertailuja eri kuivureiden kesken.

MUITA TALOUDELLISEN KUIVAUKSEN TEKIJÖITÄ

Vältä liikaa kuivausta (esim. 14 %:sta 12 %:in tarvitset saman energiamäärän, kuin 19 %:sta 14 %:in).

Vältä vajaaerien kuivausta, koska vajaaerillä on käytettävissä myös vajaa teho ja huonontunut hyötysuhde.

Öljypolttimen säädöt vaikuttavat suoraan lämpöhyötysuhteeseen. Paloilman säätöjen pitää olla kohdallaan. Jos 
vaihdat suuttimia tai muutat öljynpainetta, säädä paloilma.

Öljypolttimelle voidaan tilata poltinhuolto öljypoltinhuoltoliikkeeltä 2-3 vuoden välein – samalla uusitaan suuttimet. 
Näin voidaan välttyä omilta huoltotoimenpiteiltä kokonaankin.
Käyttäjän pitää kuitenkin huolehtia siitä, että uunihuone ja ilmanottoaukon suojaverkko pysyvät puhtaina pölystä 
ja roskista.

Koneiden hyvä huolto lisää käytön taloudellisuutta.

Huolehdi uunin vuosittaisen nuohouksen yhteydessä, ettei nuohouskannen tiiviste jää sulkemisen jälkeen yhtään 
vuotamaan.

Vähennä yökuivausta. Yöllä kuivaus on aina enemmän ostoenergiaa kuluttavaa kuin päivällä.

Huolehdi siitä, että elevaattori nostaa viljaa täysillä tehoilla täytön ja tyhjennyksen aikana.

Huolehdi myös siitä, että esipuhdistimen puhaltimen teho pidetään niin suurella kuin viljan mukaan lähdön 
raja sallii.
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MAHDOLLISET HÄIRIÖT
Jos syöttölaite pysähtyy ja kierrätyshäiriö -merkkivalo syttyy

- syöttölaitteen moottori suojasulake lauennut
- pohjaruuvi suojasulake lauennut
- elevaattori pysähtynyt

Jos elevaattori pysähtyy ja kierrätyshäiriö -merkkivalo syttyy, (syöttölaite, pohjaruuvi ja poltin sammuvat autom 
-asennossa edellisen seurauksena).

- katso elevaattorin häiriötilanteet elevaattorin asennus- ja käyttöohjekirjasta

Häiriöitä polttimessa:

- öljy loppunut
- valovastuskenno nokinen tai rikki
- öljysuotimessa on vettä tai se on tukossa
- jokin öljyputkiston sulkuventtiili on kiinni
- polttimen moottorin lämpörele on lauennut
- öljypolttimen huoltokytkin on 0 -asennossa
- polttimen ilmansaanti on estynyt
- katso myös kuivuriuunin ja öljypolttimen asennus- ja käyttöohjekirjoista tarkemmat häiriötaulukot

Jos automaattikeskuksessa palaa kuivaus- ja jäähdytysmerkkivalo yhtäaikaa valintakytkimen ollessa KÄSIK -asen-
nossa ja kääntäessäsi valintakytkimen AUTOM -asentoon poltin sammuu, niin kierrä jäähdytysaikakello 0 -asen-
toon. Aseta uudelleen jäähdytysaika ja tarkista, että digitaalitermostaatin poistoilman lämpötilan asetus on ainakin 
korkeammalla kuin poistokanavassa vallitseva lämpötila. Paina kuivurin käynnistintä. Kuivaus alkaa normaalisti. 
Huom!  elevaattorin, pohjaruuvin ja syöttölaitteen pitää olla ensin käynnissä.

HUOLTO JA TALVIKUNNOSTUS
Voitele viikoittain:

- elevaattorin laakerit
- pohjaruuvin laakerit
- syöttölaitteiden laakerit
- syöttölaitteiden välitysvarret (2 - 3 tippaa öljyä)

Vuosittain:

- öljypoltinhuolto (anna ammattimiehen tehtäväksi)
- syöttölaitteen moottorin hammasvaihteen öljymäärän tarkistus (=öljyvuotojen tarkkailu)
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Talvikunnostus

Siivoa kuivuri perusteellisesti. Puhdista kuivurin pohjakartio, syöttölaitteet, päätyilmakanavat ja yläsäiliöiden sisä-
pinnat. Puhdista esipuhdistimen puhallin.
Jätä puhdistusluukut auki, mutta sulje kuivuriuunin imuaukko. Sulje elevaattorin alapään luukut, etteivät jyrsijät 
pääse syömään kuppihihnaa.

TAKUU
Antti -kuivureiden takuuaika on yksi (1) käyttökausi. Takuu koskee valmistus- ja ainevikoja. Sähkömoottorien koh-
dalla noudatetaan niiden maahantuojan antamia erillisiä takuuehtoja.

Takuu edellyttää, että kuivurin asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettu valmistajan antamia ohjeita ja 
voimassa olevia määräyksiä.

Kaikista takuu asioista on sovittava valmistajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
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VAUNUN VERHOILU
 

Tämä ohje on lisäosio vaunukuivurin vinon ilmaliitännän verhoilun tekemiseen. Tarkemmat ohjeet
verhoiluun on ohjekirjassa 408061 Stand Alone.

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

Taulukossa on mitta- ja menekkitiedot profiilipelleistä, sekä eristevillasta.

Verhoilupelti RAN-20, hyötyleveys 1090-1100, maks prof. kork. 20 mm
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Vaunu C255 2 2 4 2090 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 59,4 433 53,5 80

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

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

Verhoilu
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Verhoilulevyjen leikkaamiset
 

Kennon päätylevy (osa 1) 1 kpl leikataan kuvan mukaisesti levyn alapäästä. Samasta levystä saa leikattua
kolmiolevyn (osa 2). Profiililevy 2:sta (osa 3) leikataan vinon osan päälilevy.

Lisäpeltien asettelu
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Verhoilulistat 

Verhoilulistat

Osa no Nimitys Kpl
1 Verhoilu ulkokulmalista 150 x 150 L=2000 20
2 Verhoilu sisäkulmalista 150 x 150 L=2000 3
3 Verhoilu helmalista 110 x 15 L=2000 7
4 Verhoilu jatkoslista 60 x 20 x 60 L=2000 3
5 Verhoilu katelevy *)
6 Jäykkä eristevilla 30 mm *)
7 Verhoilu ulkokulmalista vinoliitäntä L=1350 2
8 Verhoilu sisäkulmalista vinoliitäntä L=1085 1

*) = katso määrä ja pituus erillisestä taulukosta
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Verhoilun kiinnityslistojen asentaminen

Ilmapäädyn vinoon osioon asennetaan poraruuveilla 4,8x13 kiinnikelevy A75807 ja C-lista A75806. Eriste
asennetaan kiinnikelevyn A75807 ja ilmapäädyn väliin.

Verhoilu Vaihe 1
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C-lista A75806 taivutetaan ilmakanavan muotoon, kiinnitys poraruuveilla. Eristelevyt asennetaan paikoilleen.

Verhoilu Vaihe 2
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Kennon sivun verhoilulevyt asennetaan ohjeen 408061 mukaisesti. Osa 2 kiinnitetään verhoilulevyyn pystysaumasta 
ja levy taivutetaan ilmakanavan listojen muotoon. Kennon päätylevyn (osa 1) aukon reunan mukaan taivutetaan 
levyn kolmio osa pystyyn. Levy asennetaan ilmapäädyn alareunasta 60 mm ylöspäin, samalla tavalla kuin sivule-
vyjen korkeus. Kolotusta reunasta ilmayhteen keskisaumasta etäisyys 540 mm. Levy 1 taivutetaan ilmakanavan 
listojen muotoon.

Verhoilu Vaihe 3
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Välilistat A75808 asetetaan ilmayhteen sivulevyjen päälle, kiinnityslistoja vasten. Kiinnitys sivuista
peltikattoruuveilla. Yläpintaa vasten tulee profiililevy, jolloin siitä ei kiinnitetä.

Verhoilu Vaihe 4
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Levy 3 kiinnitetään, alareuna samalle tasalle muiden levyjen kanssa. Nurkkalistat (osa 7) muotoillaan sopiviksi ja 
asennetaan paikoilleen, ei kiinnitetä läheltä yläreunaa.

Verhoilu Vaihe 5
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Sisänurkkalista 8 työnnetään ylhäältä tulevan levyn taakse ja levyn leikkattua kolon reunaa vasten. Kiinnitys
peltikattoruuveilla.

Verhoilu Vaihe 6
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Nurkkalistan 1 alapää muotoillaan sopivaksi, kiinnitys peltikattoruuveilla. Alareunan helmalistat asennetaan
viimeiseksi.

Verhoilu Vaihe 7
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Alkuperäinen

EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI; SALO
Puh.: (02) 7744700
Fax: (02) 7744777

vakuuttaa, että

ANTTI VAUNUKUIVURI VACBOOST M13
Koskee koneita joiden sarjanumero on alkaen MT40000

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

-   konedirektiivi 2006 / 42 / EY
- sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi 2004/ 108 / EY
 

Kuusjoki 21.02.2017

 
Kalle Isotalo
Toimitusjohtaja

Teknisen tiedoston tekijä

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI, SALO


