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USCĂTOR MOBIL ANTTI VACBOOST M13

Citiţi cu atenţie Manualul de instalare şi de instrucţiuni înainte de instalarea maşinii şi punerea în funcţiune a acestuia.

ALEGEREA LOCULUI DE INSTALARE A USCĂTORULUI

Amplasaţi uscătorul de cereale în interiorul centrului operaţional al fermei, luând în considerare problemele legate 
de trafic, zgomot şi praf. Proiectaţi drumurile de acces într-o asemenea manieră încât camioanele să poată circula 
pe ele cu remorca plină pe tot cuprinsul anului. Dacă este posibil, amplasaţi încălzitorul pe partea unde se află 
faţada clădirii. La alegerea locului de instalare luaţi în considerare mai ales faptul că încălzitorul are nevoie de mari 
cantităţi de aer curat. Orificiul de aspiraţie al încălzitorului trebuie să fie cât mai departe de conductele de evacu-
are a aerului, pe partea opusă a clădirii. Dacă sunteţi nesigur cu privire la locul de instalare, discutaţi problema în 
prealabil cu autorităţile locale în domeniul construcţiilor şi drumurilor şi cu şeful pompierilor.

Distanţa dintre uscătorul de grâu şi ferma vecină trebuie să fie de cel puţin 15 m, până la clădirea vecină 20 m, 
până la propria locuinţă 15 m, şi până la o clădire anexă 12 m. (Distanţa minimă până la locuinţa dvs. poate varia 
de la o municipalitate la alta, în funcţie de modul în care interpretează autorităţile locale noile reglementări). Pentru 
uscătoarele din categoria P2, distanţa necesară poate fi mai scurtă. În anumite condiţii un uscător de ambalaj poate 
intra în categoria P2. Consultaţi şeful pompierilor locali sau a administratorului clădirii pentru instrucţiuni detaliate.

FUNDAŢIE

PRESIUNEA PE TEREN

La alegerea metodei potrivite de fundare, aplicaţi următoarele valori de bază pentru diferitele tipuri de sol.

Morenă 0,4 – 0,8 MN/m2
Pietriş 0,2 – 0,6 MN/m2
Nisip 0,15 – 0,5 MN/m2
Nisip fin 0,1 – 0,4 MN/m2

Zgură şi noroi fin

 - moale (uşor de lucrat) 0,025 MN/m2
 - tare (greu de lucrat) 0,050 MN/m2
 - solid (extrem de greu de lucrat) 01 MN/m2

Dacă credeţi că capacitatea solului de susţinere a saricinii este dificil de determinat, desemnaţi un specialist sau 
comandaţi un releveu. Deseori, este o idee bună să stabiliţi forma rocii printr-un releveu sau printr-o excavare de 
probă. De obicei, presiunea pe teren cauzată de un uscător este de 0,5–2,0 kg/cm2, când se aplică un radier de 
fundaţie.
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SPAŢIUL NECESAR PENTRU INSTALARE

Cerinţa minimă este să fie respectate desenele de fundaţie.
În plus, trebuie să luaţi în considerare spaţiul necesar pentru instalare şi capacitatea de susţinere a saricinii a 
solului de sub macaraua mobilă.
Mărfurile transportate pot avea o lăţime de peste 3 metri şi sunt destul de lungi. De aceea, accesul la fundaţia 
uscătorului trebuie să fie liber, şi trebuie lăsat spaţiu suficient pentru ca vehiculele să se poată întoarce.
Pentru instalarea uscătorului, macaraua mobilă trebuie aibă acces liber lângă locul de instalare şi o bază suficient 
de robustă. La locul instalării nu trebuie să existe nicio linie aeriană electrică sau telefonică în raza de acţiune a 
macaralei mobile.

Manual de instrucţiuni pentru instalarea şi exploatarea maşinii

Acest manual este destinat fermierilor profesionişti. Utilizarea maşinii necesită abilităţi normale şi cunoştinţe 
generale de agricultură. 

Tip uscător de cereale

Acest manual descrie instalarea şi utilizarea USCĂTORULUI MOBIL ANTTI VACBOOST.  

PREZENTAREA MAŞINII

 - Uscătorii de cereale sunt folosite pentru uscarea cerealelor şi seminţelor.

 - Procesul de uscare se compune din patru faze.

1. În timpul fazei de încărcare, elevatorul transferă cerealele din buncărul uscătorului în uscător.

2. În timpul fazei de uscare, cerealele se rotesc în interiorul uscătorului, şi, în acelaşi timp, aerul cald este 
aspirat prin straturile de cereale.

3. În timpul fazei de răcire, cerealele se rotesc în interiorul uscătorului, şi prin straturile de cereale se aspiră 
aer rece din exterior.

4. Materialul gata uscat şi răcit este transferat cu ajutorul elevatorului pentru depozitare sau încărcare în vehi-
cule de transport.

Uscătorul este livrat ca unităţi preasamblate, iar asamblarea finală se efectuează la locul de instalare. 
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 - Piedestalul uscătorului se compune din baza uscătorului şi din alimentator. Secţiunile de uscare sunt instalate 
deasupra bazei.

 - Unitatea de uscare se compune din secţiuni de uscare prevăzute cu canale de aer triunghiulare. Rezervoarele 
din partea superioară sunt suprapuse peste unitatea de uscare.

 - Tip uscător: ANTTI VACBOOST 3W cu şapte palete de alimentare..

 - Volumul uscătorului depinde de numărul de secţiuni şi de rezervoarele din partea superioară, instalate unul 
deasupra celuilalt.

 - Pe lângă părţile principale enumerate mai sus, livrarea mai conţine şi un număr de părţi mai mici, ale căror 
instalare este descrisă mai târziu în aceste instrucţiuni.

În cazul uscătoarelor mobile cele mai importante surse de zgomot sunt suflantele.

NOTĂ! Folosiți întotdeauna mijloace de protecție auditivă în apropierea unităților de suflantă în timpul funcționării          
ventilatoarelor de evacuare.

- Punct de măsurare la o distanță de 1 m de la orificiul de evacuare a unității de suflantă L Aeq 92 dB
- Punct de măsurare la o distanță de 10m de la orificiul de evacuare a unității de suflantă L Aeq 75 dB

SIGURANŢĂ
Baza uscătorului are piese de alimentator aflate în mişcare, care pot cauza leziuni, dacă nu toate capacele 
şi trapele sunt închise corect în timp ce maşina se află în funcţiune!

NOTĂ!
Asiguraţi-vă că trapele de inspecţie şi curăţare de la baza uscătorului sunt închise înainte de deschiderea 
şi închiderea jgheaburilor din partea inferioară.

Respectaţi instrucţiunile locale referitoare la securitata în muncă.

INSTALAREA MAŞINII ANTTI VACBOOST

Consultaţi instrucţiunile de instalare 408076 referitoare la uscător pentru instalarea secţiunilor şi celorlalte com-
ponente de bază.
Aceste instrucţiuni se referă la instalarea componentelor uscătorului mobil specifice modelului.

Lucrările de instalare a uscătorului necesită precizie. Lucrările trebuie efectuate pe diferite niveluri, chiar şi la mare 
înălţime. De aceea, pe lângă abilităţile de instalare, lucrările necesită schelărie/utilizarea platformelor de lucru 
aeriene corespunzătoare, şi respectarea tuturor chestiunilor legate de securitate. Îndeosebi, baza şi secţiunile 
uscătorului sunt grele. Ridicarea lor necesită utilaje suficient de puternice.
Pentru instalaţiile din centrul electric se folosesc cabluri preconectate. Înaintea începerii utilizării, asiguraţi-vă că 
dispozitivele electrice nu sunt defecte!
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Greutatea componentelor uscătorului:

Bază cu încălzitor şi ventilator     ~2400-2700 kg
Secţiune (cu două capete de canal de aer)     ~1400-2000 kg
Rezervorul din partea superioară     ~300 kg
Rezervorul din partea superioară cu capac, bare de mână şi prefiltru ~700 kg
Elevator     ~450-590 kg

Când ridicaţi componentele grele ale uscătorului, vă rugăm să respectaţi următoarele:

 - utilizaţi toate urechile pentru ridicare de pe componente
 - utilizaţi urechile pentru ridicare şi un suport când ridicaţi rezervorul din partea superioară gata asamblat
 - verificaţi dacă cârligele macaralei sunt fixate în urechi, precum şi dacă macaraua utilizată este suficient de 

puternică
 - niciodată nu staţi sub sau prea aproape de componentele care sunt ridicate
 - macaraua trebuie să fie capabilă să coboare încet şi precis la locul ei componenta ridicată
 - alegeţi 3–5 scule ce pot fi utilizate ca ştifturi de ghidare, de exemplu dornuri cu diametrul de 5–8 mm

Acoperiţi toate îmbinările cu bandă de etanşare
Notă! Dacă doriţi să suprapuneţi mai multe secţiuni, şi să le ridicaţi deasupra părţii de sus a bazei dintr-o mişcare, 
utilizaţi urechile pentru ridicare separate (501010). Consultaţi instrucţiunile de instalare 408076 pentru detalii.  Fi-
xaţi urechea pentru ridicare prin cele opt bolţi M8. Întăriţi urechile fixând scândurile de 50x100 în cele două găuri 
pentru a sprijinii urechile astfel încât capătul secţiunii să nu se îndoaie. Utilizaţi aceleaşi urechi pentru ridicarea 
rezervoarelor din partea superioară.

Asamblarea se poate efectua utilizând subansambluri mai mari.  Toate secţiunile de uscare şi rezervoarele din 
partea superioară pot fi ridicate la loc utilizând urechile robuste din partea de sus. Exemplu: rezervoarele din par-
tea superioară şi capacul rezervorului din partea superioară cu barele de mână pot fi asamblate şi atunci, când 
secţiunea se află încă pe pământ. Strângeţi toate bolţurile – utilizaţi bolţuri M10 pentru fixarea suporturilor verticale. 
Ridicaţi acest subansamblu mare pe deasupra părţii de sus a bazei.

NOTĂ!
Greutatea totală a subansamblului este de mai multe tone, deci este nevoie de o macara grea. Verificaţi capacitatea 
solului de susţinere a saricinii înainte de ridicare.
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Desene de principiu ale diferitelor tipuri de uscători cu accesorii

Suport elevator

A73310

A73310

Senzor PTC
Termostat pentru detectarea 
focului

Senzor PTC
Termostat LTM

Desenul de principiu al ansamblului (C365)
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Mittakuva Antti Vacboost ilman tekstejä

Şuruburi cu cap 
inel M10 ca ghidaje
Fire de distribuţie

Scări pentru 
cabluri

Suport 
ţeavă de 
fum

Uscător mobil
Model H H2 Elevator Elevator

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

Uscător mobil E / ES
Model H H2 Elevator Elevator

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

Uscător mobil EH / EHS
Model H H2 Elevator Elevator

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

Buncăr de cereale cu transportor;
pentru dimensiuni detaliate vezi instrucțiunea 408115
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C 255_malli



Antti-Teollisuus Oy 18 408111 03-2019

Vacboost M13

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
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C410 E  A1500

C 410 E-A1500_3D
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Buncărul de cereale C410 E 700 cu transportor 

C410 E-700 kaatoallas kuljettimella_3D
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Bază cu carcasă
Ridicaţi baza cu carcasa la locul ei pe fundaţia betonată, fixată cu plăci de legătură. Aduceţi baza la nivelul 
corespunzător.
Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a uscătorului, verificaţi cu un poloboc că suprafaţa superioară a 
bazei este nivelat înainte de continuarea lucrărilor de instalare.
Asiguraţi-vă că unitatea va rămâne în poziţie verticală chiar şi în vânt puternic, fixaţi picioarele acestuia prin 
sudarea la plăcile de legătură în fundaţia betonată sau fixaţi-le cu ajutorul ancorelor expandabile (4 buc./M16).

Secţiuni, capete canale de aer
Secţiunile sunt livrate gata asamblate incluzând capetele canalelor de aer. Capetele canalelor de aer ale modelului 
de export sunt livrate în părţi. Capetele canalelor de aer pot fi asamblate şi fixate pe secţiuni în timp ce unitatea 
este la pământ. Fiecare îmbinare trebuie prevăzută cu bandă de etanşare.
În timp ce ridicaţi secţiunile la loc, aveţi grijă ca acestea să fie în ordinea corespunzătoare. Partea de admisie a 
secţiunilor trebuie să fie pe partea de jgheab-bară a bazei.

Pentru funcţionarea corespunzătoare a uscătorului este esenţial ca aerul din canalele triunghiulare ale secţiunilor 
să se deplaseze în direcţia corectă: capătul deschis al jumătăţilor canalelor triunghiulare trebuie să fie în partea 
de admisie a secţiunii (cu faţa spre încălzitor).

Înainte de a ridica secţiunea ce mai de jos la loc, ataşaţi bandele de etanşare semi-adezive pe suprafeţele supe-
rioare ale bazei. Puneţi banda pe marginea interioară a suprafeţelor de contact orizontale ale bazei şi secţiunii. 
Toate îmbinările trebuie prevăzute cu etanşări.
Când introduceţi bolţii în găurile îmbinărilor secţiunii, puneţi la loc şi uneltele de fixare a scării A73310. Vezi poziţia 
de instalare a acestora pe desenele de principiu ale uscătorului. Puneţi uneltele la toate celelalte îmbinări. Folosiţi 
bolţi M10x20 pentru asamblarea picioarelor de armătură ale secţiunilor şi rezervoarelor din partea superioară.

NOTĂ! Îndepărtaţi urechile pentru ridicare (501010) imediat după ce secţiunile sunt la locul lor!

Rezervoarele din partea superioară şi capacul cu bare de mână
Puneţi o bandă de etanşare pe marginea interioară a suprafeţelor de contact orizontale ale rezervorului din partea 
superioară. Toate îmbinările trebuie prevăzute cu etanşări.
Când introduceţi bolţii în găurile îmbinărilor rezervorului din partea superioară, puneţi la loc şi uneltele de fixare 
ale scării A73310. Vezi poziţia de instalare a acestora pe desenele de principiu ale uscătorului. Puneţi uneltele la 
toate celelalte îmbinări. Continuă după distribuţia pe secţiune. Folosiţi bolţi M10x20 pentru asamblarea picioarelor 
de armătură ale secţiunilor şi rezervoarele din partea superioară.

Rezervoarele din partea superioară şi secţiunile pot fi asamblate împreună în timp ce sunt încă pe pământ şi 
ridicate dintr-o dată. NOTĂ! Respectaţi instrucţiunile privind greutatea.
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Instalarea senzorului de limită superioară
(Capacitiv, reglabil)

Livrarea componentelor uscătorului conţine un dispozitiv de protecţie capacitiv pentru nivel cu o bară reglabilă. 

Instalaţi senzorul de limită superioară în consola care se află în partea de sus a uscătorului. Instalaţi senzorul su-
ficient de jos pentru a preveni congestionarea elevatorului în timpul primei utilizări. Înălţimea corectă a senzorului 
este de 60 cm în jos de la partea superioară.
Respectaţi viteza de încărcare a uscătorului în timpul primelor cicluri de încărcare şi uscare. Trebuie să căutaţi 
înălţimea corectă pentru senzorul de limită superioară, deoarece, în practică, aceasta este variabilă. Luaţi în 
considerare faptul că masa cerealelor creşte la începutul fazei de uscare. De aceea, trebuie rezervat puţin spaţiu 
pentru prefiltru. Fixaţi înălţimea senzorului cu ajutorul şurubului cu fluture.

Cu timpul, capul senzorului s-ar putea murdări, şi va începe să transmită date eronate. Din cauza susmenţionată, 
capul senzorului trebuie curăţat din când în când.

Instalarea elevatorului

Asamblaţi baza elevatorului pe partea carcasei, şi reglaţi-l în poziţie verticală. Elevatoarele standard pentru uscă-
torul mobil seria A sunt livrate gata asamblate
Un elevator care diferă de configuraţia standard, trebuie asamblat conform instrucţiunilor 408010 sau 408011.

NOTĂ! Un elevator aşezat pe pământ nu trebuie ridicat doar din centrul său, ci din două puncte care sunt suficient 
de departe unul de celălalt.
Ridicaţi elevatorul la loc, şi dacă este necesar, reglaţi înălţimea bazei sale după ce aţi montat piesa de conversie 
la elevator.

Instrucţiunile de asamblare pentru platformele de deservire şi suportul elevatoarelor de tip ES şi EHS sunt incluse 
în instrucţiunile pentru elevatorul 408010 seria E.

Rezervor mare asamblat cu bolţuri
Asamblaţi conform instrucţiunilor 408110.

Buncărul de cereale cu transportor Skandia
Trebuie montat conform instrucțiunilor 408115.
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Comanda prin cablu a divizorului cu 3 căi şi a ţevilor de circulaţie
Livrarea standard include un divizor cu 3 căi cu acţionare manuală, care poate fi comandat de pe pământ. 

Desenul cu piesele de schimb al comenzii prin cablu

JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ

Piesă Articol Denumire Nr. desen Buc. Greutate
1 A73992 TROLIU D50 M12 A73992 2 0,54

2 A73993 PIESĂ PORTANTĂ PENTRU COMANDA PRIN CABLU 
A DIVIZORULUI M12

A73993 1 5,48

3 A73994 COMANDA PRIN CABLU A DIVIZORULUI M12 A73994 1 1,07

4 42426 CLAPETĂ OBTURATOR PENTRU ŢEAVA DE CEREALE 42426 4 0,5

5 111561 ŞAIBĂ ZN 14/45X4 DIN440R 2

6 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 2

7 102210 BOLŢ HEXAGONAL ZN        10x25 DIN933 2

8 110560 PIULIŢĂ M10 DIN 934 10

9 111540 PIULIŢĂ ZN M8 DIN 125 8

10 101810 BOLŢ HEXAGONAL ZN        8x16 DIN933 8

11 110540 PIULIŢĂ M8 DIN 934 8

12 107807 ŞURUB CU CAP DE INEL PENTRU RIDICARE M10x18 DIN580 8

13 114067 CABLU ACOPERIT CU PLASTIC D3/D5 MM 59,2

14 114055 FIXATOR DE CABLU D5 8
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A73996

Montaţi divizorul la partea de conversie a elevatorului, şi instalaţi piesa portantă a troliurilor comenzii prin cablu 
pe partea laterală a divizorului. Conectaţi cablurile la manetele de comandă  ale divizorului, şi, pe o parte, dirijaţi 
cablurile direct la unitatea de comandă inferioară, iar pe cealaltă parte, dirijaţi-le prin şuruburile cu cap de inel la 
cealaltă manetă de comandă, evitând colţurile prea ascuţite. Vezi desenul "Principiul de funcţionare a comenzii 
prin cablu"

Instalaţi ţevile de circulaţie între elevator şi uscător. Asiguraţi-vă că unghiul de pantă al conductei este de 45° (1:1). 

Principiul de funcţionare a comenzii prin cablu
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C205 C255 C320 puhallin putket

Conductă de aer

AVERTISMENT!  Particulele străine din interiorul încălzitorului constituie pericol de incendiu!

Aerul de evacuare dinspre uscător este deseori plin de praf şi conţine reziduuri, mai ales în faza finală a procesului 
de uscare.  De aceea, trebuie să încercaţi întotdeauna să direcţionaţi conducta aerului de evacuare spre partea 
opusă a clădirii uscătorului spre partea de admisie a aerului de aspiraţie a încălzitorul uscătorului.

AVERTISMENT!  Reziduurile din aerul de aspiraţie al încălzitorului constituie pericol de incendiu!

Următoarele desene prezintă instalarea conductelor de aer:

Ţevi de ventilaţie C205, C255, C320
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C205 C255 C320 uunin putket

C365 puhallin putket

Ţevi încălzitor C205, C255, C320

Ţevi de ventilaţie C365



Antti-Teollisuus Oy 32 408111 03-2019

Vacboost M13

C365 uunin putket

Ţevi încălzitor C365
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D800 putket

D800 Ţevi
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Instalarea suportului suflantei
Capetele suportului suflantei trebuie montate pe pământ. La fixarea barelor superioare pe capete trebuie respectată 
înălțimea poziției țevii de evacuare a suflantei, dar montarea acestor bare transversale nu este obligatorie. Grinzile 
de susținere trebuie fixate pe capete în această fază.Vezi înălțimea poziției grinzii superioare pe imaginea de mai 
jos. Puneți grilaje pe partea de sus a grinzilor de susținere superioare. 
Când suportul este în poziția corectă verificați ca piloanele și grinzile orizontale să fie drepte, și, dacă este necesar, 
ajustați-le, de exemplu, prin utilizarea unor bucăți de tablă laminată.

Nota! Tăieturi transversale în direcțiile verticală și orizontală.

Strângeți barele transversale (A75781) cât mai mult posibil.Dar aveți grijă ca trăgând prea mult bolțul, suportul 
suflantei să nu devină oblică. Instalați dispozitivul de fixare (A75816) între suport și mecanismul uscătorului. Montați 
scara pe pământ, ridicați-o din loc și fixați-o de grinzi cu bandă (A75783).
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Puhallinteline asentaminen
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Ţevi de combustibil
Uscătorul mobil are un sistem de combustibil cu o singură ţeavă, deci nu trebuie direcţionat mai mult de o ţeavă 
de la rezervorul de combustibil spre filtrul de combustibil aflat pe partea laterală a încălzitorului. Combustibilul "în 
exces", care se reîntoarce de la arzător, recirculă la arzător, şi în plus, combustibilul necesar curge prin filtru la 
Tigerloop.

Instalarea conductei de reziduuri pentru prefiltru

NOTĂ! Conducta de reziduuri trebuie să fie direcţionată întotdeauna spre partea opusă a uscătorului 
spre orificiului de admisie aer al încălzitorului uscătorului. 
 Reziduurile din aerul de aspiraţie al încălzitorului uscătorului constituie pericol de incendiu!

Direcţionaţi în jos conducta de reziduuri pentru prefiltru pe partea laterală a uscătorului.
Instalaţi conducta de reziduuri cu ajutorul pieselor proiectate în acest scop. Conducta de ventilaţie D200 şi coturile 
de 45 şi 90 de grade. Sprijiniţi conducta la fiecare 3–4 metri, utilizând, de exemplu, bandă de oţel perforată.

Merită să direcţionaţi conducta de reziduuri a prefiltrului la o instalaţie de desprăfuire (opţiune) care separă praful 
şi reziduurile de aer. Acesta ajută să păstraţi împrejurimile uscătorului curat şi ordonat.
Instalaţiile de desprăfuire pot fi cumpărate de la Antti-Teollisuus
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Instalaţii electrice
După ce aţi asamblat întreaga maşină, instalaţi ultima scară verticală pentru cabluri şi cablajul. Instalaţi scara pentru 
cabluri în aceeaşi parte cu elevatorul, lângă scară. Poziţionaţi scara pentru cabluri în direcţie laterală faţă de scara 
pentru cabluri de sus. Măsuraţi distanţa până la margine, şi folosiţi această valoare măsurată şi la partea inferioară. 
Instalaţi scările pentru cablu pe toată lungimea de la jos până în sus. Tăiaţi scara pentru cabluri aflat cel mai sus 
la înălţimea părţii superioare a uscătorului cu ajutorul unui cleşte patent cu tăiş lateral sau un rectificator unghiular.

Conductorii de la următoarele unităţi sunt direcţionate din partea superioară a uscătorului.

 - Elevator
 - Prefiltru
 - Dispozitiv de protecţie pentru nivel

Direcţionaţi conductorii din centrul electric, şi conectaţi-le la admisie aşa cum este indicat pe conductor. Montaţi 
conductorii la scările cablurilor utilizând legături de cablu. Puteţi ascunde lungimea în plus a conductorilor, înfăşu-
rându-le în interiorul jgheaburilor.

Instalaţi senzorul PTC şi termostatul LTM pe conducta de aer de la încălzitor. Instalaţi senzorul PTC şi termostatul 
pentru detectarea focului în conducta care duce spre ventilatorul de aspiraţie pe partea de evacuare.

 - Instalaţi termostatul şi senzorul pe partea de admisie. Senzorii nu trebuie să fie în contact vizual direct cu par-
tea din spate a camerei de ardere, pentru ca să preveniţi ca lumina roşie a camerei de ardere să influenţeze 
valorile măsurate de termostate.

 - VEZI DESENUL! (pagina 8)

 - Conductorii electrici trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 50 mm de la suprafaţa conductelor de încălzire 
pentru a evita riscul supraîncălzirii.
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1 Întrerupător de comandă 11 Întrerupător alimentator 21 Lumină de semnalizare pentru dispozitiv 

de protecţie pentru nivel

2 Buton de pornire 12 Reglarea alimentatorului 22 Lumină de semnalizare pentru răcire

3 Buton de ocolire 13 Întrerupător arzător 23 Lumină de semnalizare "uscarea s-a 
încheiat"

4 Temperatură aer evacuare 14 Lumină de semnalizare pentru elevator 24 Lumină de semnalizare "eroare de cir-
culaţie"

5 Temperatură aer admisie 15 Lumină de semnalizare pentru prefiltru 25 Lumină de semnalizare pentru "supra-
încălzire"

6 Contor ore de funcţionare 16 Lumină de semnalizare pentru elice 
de jos

26 Lumină de semnalizare "eroare arzător"

7 Regulator timp de răcire 17 Lumină de semnalizare pentru ali-
mentator

27 Întrerupătoare de protecţie pentru motor

8 Întrerupător elevator 18 Lumină de semnalizare pentru ven-
tilator

28 Întreruptor

9 Întrerupător prefiltru 19 Lumină de semnalizare pentru arzător 29 Întrerupător principal

10 Întrerupător elice de jos 20 Lumină de semnalizare pentru ajutaj 
auxiliar

30 Ventilator, dotat ulterior
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Alimentarea cu electricitate a uscătorului de cereale – ca a tuturor celorlalte clădiri din fermă – trebuie protejată 
cu un întrerupător de curent de defect 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Este recomandat ca alimentarea cu electricitate să fie protejată cu ajutorul unui dispozitiv de protecţie la supra-
tensiune.

Sistem de comandă Optima
 
Vezi manualul de instrucțiuni 408152 pentru Optima

1. Instalare

1.1 Instalarea termostatului LTM

Termostatul LTM este un termostat dublu, care include un limitator de 
temperatură şi sistemul de răcire secundară pentru încălzitor.

Termostatul LTM este instalat în conducta de admisie aer, la o distanţă 
de 0,5–2 m de la încălzitor. Faceţi o gaură de 19 mm în conducta pentru 
termostat, introduceţi termostatul în gaură şi fixaţi-l cu şuruburi.

VEZI DESENUL PE PAGINA 8 PENTRU LOCUL DE INSTALARE

Setaţi limitatorul de temperatură cu 20 °C peste temperatura de funcţi-
onare maximă admisă a încălzitorului. De exemplu: dacă temperatura 
de funcţionare maximă a încălzitorului este de 100 °C, setaţi limitatorul 
de temperatură la 120 °C. Sistemul de răcire secundar trebuie setată 
întotdeauna la 45 °C.

A – Limitator de temperatură 
(LIMIT)
B – Răcire secundară (FAN)



Antti-Teollisuus Oy 40 408111 03-2019

Vacboost M13

1.2 Instalarea termostatului pentru detectarea focului

Montaţi unitatea de termostat (1) pe perete 
conform desenului.

Faceţi o gaură de 16 mm pentru suportul 
senzorului (2) în conducta de aer. Fixaţi 
suportul pe conducta de aer utilizând şu-
ruburile.

Împingeţi pipăitorul (3) tubului capilar (5) 
al termostatului în suportul senzorului, şi 
fixaţi-l, prinzând inelul de blocare (4) pe 
tubul capilar şi răsuciţi-l în suport.

Setaţi temperatura de funcţionare prin dis-
cul de reglare (7) în interiorul termostatului 
pentru detectarea focului. Setaţi tempera-
tura de funcţionare a termostatului pentru 
detectarea focului cu 10°C mai mare decât 
temperatura maximă a aerului de evacuare, 
sau cel puţin la 50°C.

Asiguraţi-vă că termostatul pentru detecta-
rea focului este activ apăsând butonul de 
resetare (6).

Conectaţi termostatul pentru detectarea focului la sistem în conformitate cu planul de cablaj.
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1.3 Instalarea senzorilor de tempe-
ratură

Trageţi senzorul PTC (1) cu conductorii săi (4) 
prin ţeava de nylon (2) astfel încât partea me-
talică a senzorului să iasă afară cu aproximativ 
20 mm din ţeava de nylon. 

Faceţi o gaură de 10,5 mm în conducta de aer 
şi instalaţi-o în garnitura de trecere (3). 

Introduceţi ţeava de nylon împreună cu sen-
zorul în garnitura de trecere din conducta de 
aer, aproximativ 50 mm din ţeava de nylon va 
rămâne afară.

VEZI DESENUL DE LA PAGINA 8 

1.4 Instalarea senzorului de limită superioară

Limita superioară
Faceţi o gaură de 45 mm în partea de sus a uscătorului sau a buncărului de 
depozitare, şi instalaţi-l în acesta suportul pentru ţeava senzorului (2).

Împingeţi ţeava senzorului (3) în spaţiul cerealelor pentru ca pipăitorul (4) să fie 
la înălţimea dorită a limitei superioare. Fixaţi la loc ţeava senzorului strângând 
bolţul de blocare (3).

Conectaţi senzorul de limită superioară la sistem în manşonul de legătură (1), 
în conformitate cu planul de cablaj.
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2. PORNIRE
Trebuie manifestată prudenţă deosebită în timpul pornirii şi a cursei de încercare. Doar unui electrician 
autorizat îi este permis să modifice setările dispozitivelor de protecţie. Deconectaţi întotdeauna întrerupă-
torul de deconectare a dispozitivului sau întrerupătorul de reţea înainte de a efectua orice operaţiune care 
necesită deschiderea capacelor de protecţie a dispozitivelor. Doar unui electrician autorizat îi este permis 

să efectueze operaţiuni care necesită schimbarea conexiunilor electrice sau deschiderea manşoanelor de legătură.

Înainte de testarea utilajului, întotdeauna verificaţi vizual dacă toate instalările au fost efectuate corespunzător, 
toate capacele de protecţie sunt la loc şi toate plăcile de acoperire sunt închise. De asemenea, dacă este necesar, 
trebuie efectuată verificarea de pornire conform regulamentelor industriei electrotehnice.

De asemenea, înainte de cursa de încercare verificaţi dacă valorile curente ale întrerupătorilor de protecţie a 
motorului şi ale releelor termice sunt identice cu valorile menţionate pe plăcuţa de identificare a motoarelor. Ori-
ficiile de evacuare ale ventilatorului sunt prevăzute cu relee termice. Valorile lor actuale trebuie setate la 0,58 ori 
curentul nominal menţionat pe plăcuţa de identificare a motorului. Celelalte orificii ale motorului sunt prevăzute 
cu întrerupători de protecţie a motorului. Valoarea lor actuală trebuie setată la valoarea menţionată pe plăcuţa de 
identificare a motorului.

Orificiul de evacuare a ventilatorului este prevăzut cu un demaror stea-triunghi. Setaţi releu de timp al demarorului 
stea-triunghi conform instrucţiunilor de pe desenul furnizat împreună cu planurile de cablaj.
Orificiile de evacuare de 5,5 kW şi cu o valoare mai mare – cu excepţia celor pentru ventilatoare – sunt prevăzute 
cu atenuatoare.. De asemenea, verificaţi setările demarorului (demarorilor) atenuat (atenuaţi) de pe desen.

2.1 Elevator

Verificaţi instalarea şi conectarea dispozitivului de protecţie pentru viteza redusă al elevatorului. Dacă 
dispozitivul de protecţie pentru viteza redusă este electronic, verificaţi, de asemenea, dacă distanţa dintre 
senzorul dispozitivului de protecţie şi placa rotorului este corectă. Dacă elevatorul este prevăzut cu un 
dispozitiv de siguranţă împotriva rotiri inverse, acesta trebuie îndepărtat înainte de cursa de încercare.

Comutaţi comutatorul de selecţie în poziţia E. Comutaţi comutatorul elevatorului în poziţia 1. Elevatorul trebuie 
să pornească acum. Verificaţi şi, dacă este necesar, schimbaţi direcţia de rotaţie a elevatorului. Opriţi elevatorul 
răsucind comutatorul elevatorului în poziţia 0.

Verificaţi funcţionarea dispozitivului de protecţie electronic pentru viteză redusă prin îndepărtarea manşonului de 
legătură a senzorului dispozitivului de protecţie. Porniţi elevatorul răsucind comutatorul elevatorului în poziţia 1.Opriţi 
elevatorul răsucind comutatorul elevatorului în poziţia 1. Elevatorul trebuie mai întâi să pornească, iar după aceea 
să oprească după circa 8 secunde de funcţionare.

Verificaţi funcţionarea senzorului de limită superioară a uscătorului răsucind comutatorul de selecţie al 
elevatorului în poziţia 2. Elevatorul trebuie să pornească. Atingeţi senzorul de limită superioară a uscăto-
rului cu mâna. Elevatorul trebuie să oprească.

2.2 Preflitru

Răsuciţi comutatorul de selecţie în poziţia E. Răsuciţi comutatorul prefiltrului în poziţia 1. Verificaţi, şi dacă este 
necesar, schimbaţi direcţia de rotaţie a prefiltrului.
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2.3 Alimentator 

Pentru cursa de încercare a alimentatorului, mai întâi cuplaţi elevatorul şi elicele de jos. Răsuciţi comutatorul 
alimentatorului în poziţia 1. Alimentatorul trebuie să pornească. Direcţia de rotaţie a motorului alimenta-
torului nu are importanţă. Dacă alimentatorul este prevăzut cu regulator al vitezei de rotaţie controlat de 
un convertor, verificaţi, de asemenea, funcţionarea acestuia. Răsuciţi potenţiometrul alimentatorului în 

poziţia 1. Motorul ar trebui să funcţioneze acum cu viteza minimă – 25 Hz. Notă! Motorul nu trebuie să se opreas-
că! Răsuciţi potenţiometrul alimentatorului în poziţia 10. Motorul ar trebui să funcţioneze acum cu viteza maximă 
– 85Hz. Dacă potenţiometrul funcţionează într-un mod greşit, schimbaţi unul cu celălalt conductorii conectaţi la 
bornele 1 şi 2 ale potenţiometrului. 

2.4 Ventilator

Răsuciţi comutatorul de selecţie în poziţia K. Ventilatorul trebuie să pornească. Verificaţi, şi dacă este 
necesar, schimbaţi direcţia de rotaţie a motorului. 

2.5 Arzător

Arzătorul poate fi pornit doar de un instalator autorizat al arzătorului. Înainte de testarea arzătorului cu ulei, verificaţi 
dacă ajutajele instalate în acesta sunt cele menţionate în manualul încălzitorului. Debitul de ulei maxim permis, 
menţionat pe plăcuţa de identificare a încălzitorului, nu trebuie depăşit. 

Câteodată este necesar să verificaţi direcţia de rotaţie a ventilatorului înainte de pornirea acestuia. Pen-
tru a verifica direcţia de rotaţie, procedaţi în felul următor: Asiguraţi-vă că întrerupătorul de decuplare 
al arzătorului este cuplat. Răsuciţi întrerupătorul de pe arzător în poziţia 0. Porniţi ventilatorul răsucind 
comutatorul de selecţie în poziţia K. Răsuciţi comutatorul arzătorului din centrul electric în poziţia 1. După 

aceea, răsuciţi întrerupătorul de pe arzător în poziţia 1. Aşteptaţi până când motorul arzătorului porneşte. Verificaţi 
direcţia de rotaţie şi opriţi imediat arzătorul, răsucind întrerupătorul de pe arzător în poziţia 0.

2.6 Termostat LTM

Porniţi ventilatorul şi arzătorul în conformitate cu instrucţiunile de mai sus. Permiteţi ca temperatura să 
crească la 80 °C. Deschideţi cutia termostatului LTM. Setaţi temperatura dispozitivului de protecţie împotriva 
supraîncălzirii termostatului LTM la o valoare mai mică decât temperatura aerului de admisie. Arzătorul 

trebuie să oprească acum, iar ventilatorul trebuie să funcţioneze în continuare. Imediat ce temperatura aerului 
de admisie scade sub 45 °C, arzătorul va reporni. După terminarea încercării, resetaţi valoarea dispozitivului de 
protecţie împotriva supraîncălzirii la valoarea menţionată mai sus.

Model uscător mobil Model încălzitor Arzător  Debit ulei maxim 
kg/h

Placă de împingere 
ajutaj

  Ajutaj 1   Ajutaj 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°

Pentru a reseta defecţiunea arzătorului,apăsaţi butonul releului arzătorului cu lumina de defecţiune de pe partea laterală a arzătorului
1 kg = 1.18 litri de combustibil lichid ușor
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3. Funcţiile centrului de comandă

3.1 Întrerupătoare şi butoane

3.1.1 Întrerupător de comandă

Modul de funcţionare a uscătorului este selectat cu ajutorul întrerupătorului (1). Indiferent de poziţia comutatorului 
de selecţie, următoarele funcţii de siguranţă sunt active:
Alimentatorul poate fi pornit doar în timp ce elevatorul şi elicea de jos funcţionează. Ventilatorul rămâne pornit 
până când temperatura aerului de admisie scade sub 45 °C..

Poziţii:

Poziţia 0
Dispozitivele sunt oprite.
Notă! Răsucirea comutatorului în poziţia 0 în timpul fazei de uscare nu va 
opri utilajul, dacă arzătorul funcţionează, şi temperatura aerului de admisie 
este mai mare de 45 ºC.

Poziţia E 
Permite dispozitivelor din lanţul de încărcare şi golire să fie acţionate. Dacă 
întrerupătorul este în această poziţie, puteţi, de exemplu, acţiona elevatorul, 
transportorul de încărcare sau transportorul de evacuare. Poziţia E este pen-
tru încărcarea şi evacuarea uscătorului, precum şi pentru transferul cereale-
lor prin alte mijloace.

Poziţia A 
Această poziţie este utilizată pentru uscarea automată a cerealelor. Faza de 
uscare este controlată prin valoarea setată pe afişajul temperaturii aerului 
de evacuare, iar faza de răcire este controlată prin timpul setat în regulatorul 
timpului de răcire.

Poziţia K 
Uscarea cerealelor prin control manual. Controlul manual trebuie utilizat doar 
sub supraveghere permanentă. În timpul controlului manual, nici temperatu-
ra aerului de evacuare, nici regulatorul de timpului de răcire nu controlează 
procesul de uscare. Este posibil, de asemenea, oprirea alimentatorului în 
timpul uscării. 

În timpul uscării este posibilă răsucirea întrerupătorului de comandă între poziţiile A şi B fără oprirea dispozitivelor. 
Acesta face posibil, de exemplu, oprirea momentană a alimentatorului pentru încărcarea buncărelor de cereale 
proaspete în timpul fazei de uscare.
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3.1.2 Întrerupător de comandă pentru elevator

Elevatorul este comandat cu ajutorul unui întrerupător 1 – 0 – 2 (8).

Poziţia 0
Elevatorul este decuplat.

Poziţia 1 
Elevatorul funcţionează continuu. În timpul fazei de uscare, comutatorul 
trebuie să stea în poziţia 1. După aceea, elevatorul va funcţiona indiferent 
de starea senzorului de limită superioară.

Poziţia 2
Odată ce suprafaţa cerealelor atinge senzorul de limită superioară al 
uscătorului, elevatorul se va opri. În timpul fazei de încărcare, comutatorul 
trebuie să rămână în poziţia 2. După aceea, elevatorul şi alimentatorul se 
vor opri imediat după ce comutatorul de limită superioară este atins.

3.1.3 Întrerupătoare de comandă pentru alte dispozitive

Alimentatorul, prefiltrul, elicea de jos şi arzătorul sunt controlate cu ajutorul întrerupătorului 0 - 1 (9, 10, 11 şi 13).

Condiţii:

 - Elevatorul şi elicea de jos trebuie să funcţioneze înainte ca alimentatorul să poată fi oprit.
 - Ventilatorul trebuie să funcţioneze şi dispozitivele de siguranţă nu trebuie să blocheze funcţionarea înainte 

ca arzătorul să poată fi pornit.

Poziţia 0 
Dispozitivul este decuplat.

Poziţia 1 
Dispozitivul este decuplat,  dacă condiţiile de mai jos sunt respectate.
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3.1.4 Buton de ocolire

Folosind butonul de ocolire (3), puteţi sări de la faza de încărcare direct la faza de uscare, fără a opri dispozitivele 
(vezi 5.1 Încărcare.

3.1.5 Buton de pornire

Folosind butonul de pornire (2), puteţi porni în mod automat procesul de uscare (vezi Pornirea procesului de uscare).

3.2 Contor ore de funcţionare

Contorul orelor de funcţionare (6) măsoară timpul de funcţionare al ventilatorului arzătorului cu o precizie de 2 
decimale. Contorul orelor de funcţionare nu poate fi resetat.

3. 3 Termostate pentru temperatura aerului de evacuare şi temperatura de uscare

Termostatele pentru temperatura aerului de evacuare şi temperatura uscătorului (4 şi 5) sunt utilizate în mod similar.
În starea sa iniţială, termostatul arată temperatura actuală. Apăsaţi de două ori butonul SETARE (d) pentru a afişa 
valoarea setată pe afişaj. Puteţi mări sau micşora valoarea setată utilizând tastele săgeată (A şi B). Termostatul 
va reveni în starea sa iniţială în 10 secunde, sau dacă apăsaţi de două ori butonul I (C).

D

CA

B
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3.4.1 Afişaj

A. Când lumina de semnalizare este aprinsă, răcirea 
este în progres.

B. Timpul de răcire a expirat
C. Timpul de uscare a început
D. Blocare taste activ
E. Timpul de răcire rămas
F. Timpul de răcire presetat

1. Buton resetare
2. Blocare taste
3. Ore cu două cifre
4. Ore cu o singură cifră
5. Minute cu două cifre
6. Minute cu o singură cifră

3. 4 Regulator de timp răcire

Faza de răcire a uscătorului este controlată de timpul setat în regulatorul timpului de răcire (7). De obicei, în funcţie 
de temperatura de uscare, timpul de răcire este de 1–2 ore. Timpul de răcire trebuie setat astfel încât să fie identic 
cu timpul de rotire a cerealelor din uscător, pentru ca lotul de cereale să aibă timp să se rotească cel puţin un ciclu 
prin utilaj în timpul fazei de răcire. 

3.4.2 Setarea timpului de răcire

Setaţi timpul de răcire folosind butoanele 3, 4, 5 şi 6. În general, trebuie să apăsaţi doar butoanele 4 şi 5, deoarece 
aceste butoane vă permit să setaţi timpul de răcire cu o precizie de zece minute. 

De exemplu: Pentru a seta timpul de răcire la o oră şi 30 de minute. Porniţi apăsând repetat în sus butoanele 4 şi 
5 până când afişajul F arată 1:30.

Pentru a evita erorile în timp ce apăsaţi butoanele, puteţi bloca tastele prin apăsarea butonului SETARE/BLOCARE 
(2). După aceea pe afişaj va apărea textul ”BLOCARE” (D). Apăsaţi din nou butonul SETARE/BLOCARE pentru 
a dezactiva blocarea tastelor.

3.4.3 Întreruperea răcirii

Apăsând butoanele 3–6, setaţi timpul de răcire pe afişajul F la ”0:00” şi apăsaţi butonul RESETARE (1). Răcirea 
se încheie şi se aprinde lumina de semnalizare "timpul de răcire a expirat".
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Viteză mare  – 85 HzViteză mică  – 25 Hz

3.5 Alimentator controlat de convertor

Motorul de alimentare controlat de convertor permite reglarea pas cu pas a vitezei de rotire în timpul fazei de uscare. 
De asemenea, face posibil ca golirea uscătorului să fie mult mai comodă prin creşterea vitezei de funcţionare a 
alimentatorului. Merită să reglaţi reglatorul excentric mecanic al alimentatorului într-un mod care să permită aplicarea 
vitezei maxime (85 Hz) în timpul golirii. Acesta ajută la extinderea pe cât posibil a domeniului de reglare util. Când 
discul de reglare este rotit în sensul acelor de ceasornic, viteza de alimentare creşte, şi, în mod corespunzător, 
când este rotit contrar sensului acelor de ceasornic, viteza de alimentare scade. Cea mai mică temperatură de 
funcţionare permisă a alimentatorului controlat de convertor este de 0 ºC.

Golirea cu ajutorul convertorului alimentatorului

Cu ajutorul divizorului, faceţi ca cerealele să se depărteze de uscător. Deschideţi complet uşa elevatorului. Veri-
ficaţi dacă discul de reglare a potenţiometrului pentru convertorul alimentatorului este setat la valoarea minimă, 
adică 0, corespunzător lui 25 Hz. Porniţi elevatorul, elicea de jos şi alimentatorul. Creşteţi viteza cu ajutorul po-
tenţiometrului alimentatorului până când găleţile elevatorului încep să se umple, dar elicea din conul de jos nu se 
va congestiona încă.
Factorul de limitare a uscătoarelor mobile C205 şi C255 este capacitatea elevatorului. La modelele C320 şi C365, 
capacitatea elicei de jos este mai mică decât cea a elevatorului. Vezi şi p. 37, despre cum să reglaţi excenterul.

A se respecta înainte de pornire

 - Cursa de încercare executată de instalatorul arzătorului cu ulei, a fost finalizată.
 - Funcţionarea dispozitivelor de siguranţă trebuie testată în practică pentru a asigura funcţionarea lor cores-

punzătoare.
 - Rezervorul de ulei trebuie umplut cu ulei uşor curat.
 - Aerul care este suflat sau aspirat prin încălzitor este curat.
 - Supapele de închidere din conducta de ulei sunt în poziţie deschisă.
 - Verificaţi încă o dată că întrerupătoarele principale şi eventualele întrerupătoare de siguranţă sunt în poziţiile 

lor de funcţionare.
 - Că există un extinctor lângă uscător în timpul uscării.
 - Că placa în faţa şi la ambele laturi al plaselor de aspiraţie este curată, şi asiguraţi-vă că, de exemplu, vântul 

nu poate să sufle reziduuri în apropierea orificiului de aspiraţie al încălzitorului.

Setări iniţiale, rotirea cerealelor 1/oră
Model Volum m³ Greutate t Reglatorul de viteză al alimentato-

rului
Reglator excentric

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
greutatea nominală a cerealelor 0,7 t/m³
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3,6 Lumini de semnalizare

3.6.1 Luminile de semnalizare ale dispozitivelor

Luminile de semnalizare ale elevatorului, prefiltrului, elicei de jos şi arzătorului (14, 15, 16, 17, 18 şi 19) sunt aprinse 
când întrerupătorul de comandă a dispozitivului respectiv este în poziţia 1, şi sunt respectate condiţiile de funcţio-
nare, adică dispozitivul funcţionează. De pildă, nu puteţi porni alimentatorul, decât dacă funcţionează şi elevatorul.

Lumina de semnalizare pentru ajutajul auxiliar al arzătorului este aprinsă când ajutajul este activ. Acesta înseamnă 
că temperatura în canalul aerului de admisie este sub temperatura de uscare presetată.

3.6.2 Răcire

Lumina de semnalizare pentru răcire (22) se va aprinde când se aplică modul de uscare automat, temperatura de 
referinţă presetată pe termostatul pentru aerul de evacuare a fost atinsă, şi arzătorul a fost deconectat, ceea ce 
înseamnă că faza de răcire a început.

3.6.3 Lumină de semnalizare "uscarea s-a încheiat"

Lumina de semnalizare "uscare s-a încheiat" (23) se va aprinde când faza de uscare în modul automat s-a încheiat, 
şi toate dispozitivele au fost decuplate.

3.6.4 Dispozitiv de protecţie pentru nivel

Lumina de semnalizare a dispozitivului de protecţie pentru nivel (21) se va aprinde dacă suprafaţa cerealelor a 
atins senzorul de limită superioară a uscătorului, adică uscătorul este plin.

3.6.5 Eroare de rotire

Lumina de semnalizare "Eroare de rotire" (24) se va aprinde dacă elicea de jos sau alimentatorul s-au oprit, deşi 
întrerupătorul de comandă respectiv va fi în poziţia 1.

Acesta ar putea fi provocată de supraîncărcarea elevatorului, a elicei de jos sau a alimentatorului, şi declanşarea 
ulterioară a întrerupătorului de protecţie a motorului (vezi Întrerupătoare de protecţie a motorului). Eroarea de 
rotire poate fi cauzată de asemenea de activarea dispozitivului de protecţie pentru viteză redusă a elevatorului. 
Stabiliţi cauza supraîncărcării: cureaua elevatorului este prea strâmtă sau elevatorul este probabil congestionat.
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3.6.6 Alarmă de supraîncălzire

Lumina de semnalizare pentru supraîncălzire (25) se va aprinde dacă temperatura aerului de admisie va depăşi 
valoarea setată în limitatorul de temperatură a termostatului LTM, sau dacă procesul de uscare este întrerupt, în 
timp ce temperatura aerului de admisie este peste 45 °C. Arzătorul este întotdeuna oprit când lumina de semna-
lizare pentru supraîncălzire este aprinsă.

Asiguraţi accesul aerului la încălzitor, iar în cazul unui încălzitor cu vid, şi etanşeitatea uşilor canalului de aer. Lumi-
na de semnalizare se va stinge şi arzătorul reporneşte, după ce temperatura aerului de admisie scade sub 45 °C.

3.6.7 Defecţiune arzător

Lumina de semnalizare pentru defecţiunea arzătorului (26) este aprinsă în cazul în care în arzător survine o de-
fecţiune.  Aflaţi cauza defecţiunii, înainte de a o reseta. Consultaţi manualul încălzitorului sau a arzătorului.

3.7 Întrerupătoare de protecţie a motorului

Întrerupătoarele de protecţie a motorului (27) sunt utilizate la ieşirea motorului, în cazul motoarelor cu pornire 
directă sau atenuată pentru a proteja motorul împotriva supraîncălzirii şi cablajul împotriva scurt-circuitului.

Întrerupătoarele de protecţie a motorului sunt pornite, adică motorul este gata de funcţionare, când butonul negru 
este apăsat aşa cum se poate vedea în desenul A. Întrerupătorul de protecţie a motorului este oprit, adică motorul 
nu este alimentat cu tensiune, când butonul roşu este apăsat, aşa cum se poate vedea pe desenul B. 

Când întrerupătorul de protecţie a motorului este declanşat, din cauza, de exemplu, a supraîncălzirii, butonul ne-
gru al întrerupătorului sare în poziţia B. Pentru a reactiva întrerupătorul de protecţie a motorului, apăsaţi butonul 
negru. Ar trebui totuşi să aşteptaţi 10–20 minute înainte de repornire pentru a preveni supraîncărcarea motorului 
şi cablajului.

După mai multe încercări succesive de pornire, întrerupătorul de protecţie a motorului s-ar putea declanşa, deşi 
nu a survenit o supraîncălzire efectivă a motorului. Chiar şi în acest caz ar trebui să aşteptaţi 10–20 de minute 
înainte de repornire.
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4. Funcţionare

4.1 Încărcare

1. Asiguraţi-vă că divizorul este în poziţia corectă
2. Răsuciţi întrerupătorul de comandă în poziţia E (elevator)
3. Răsuciţi comutatorul elevatorului în poziţia 2
4. Răsuciţi comutatorul prefiltrului în poziţia 1
5. Deschideţi poarta de ecluză a buncărului de încărcare

După ce suprafaţa cerealelor atinge senzorul de limită superioară, sistemul automatizat opreşte elevatorul.

Dacă este necesar, în cazul în care cerealele sunt, de exemplu, foarte umede, procesele de uscare şi rotire pot fi 
pornite înainte de terminarea încărcării. Acesta nu necesită oprirea elevatorului, dacă fazele 1–5 conform punctului 
4.2.2 au fost efectuate, şi butonul de ocolire a fost apăsat înainte de a răsuci comutatorul de selecţie în poziţia A 
sau K. Butonul de ocolire trebuie ţinut apăsat circa 15 secunde (întârzierea dispozitivului auxiliar) după ce arzătorul 
a fost comutat în modul triunghi.

4.2 Uscare şi răcire

4.2.1 Uscarea primului lot

La uscarea primului lot, temperatura de referinţă exactă a aerului de evacuare s-ar putea să nu fie cunoscut. Dacă 
acesta este cazul, măriţi valoarea setată a termostatului aerului de evacuare atât de mult, încât termostatul să nu 
întrerupă procesul de uscare. Urmăriţi uscarea cerealelor utilizând, de exemplu, un instrument de măsurare rapidă 
a umidităţii. După ce conţinutul de umiditate dorit pentru depozitare a fost atins, reduceţi setările termostatului 
aerului de evacuare până ce arzătorul se opreşte. Dacă notaţi setările aerului de evacuare pentru diferite soiuri, 
mai târziu puteţi utiliza notele dvs. pentru îmbunătăţirea preciziei procesului de uscare şi mai mult.

3.8 Întreruptoare

Centrul electric al bazei este prevăzut cu un întreruptor cu o singură fază 
(28) pentru tensiunea de control a centrului, şi cu întreruptoare cu trei faze 
pentru ventilatorul încălzitorului, arzător şi unitatea de compensare de putere 
reactivă, care este disponibilă la cerere. 

Întreruptoarele se află sub capacul centrului electric.
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Pregătiri

1. Setaţi termostatul aerului de evacuare la 60 °C
2. Porniţi procesul de uscare conform instrucţiunilor din punctul  4.2.2
3. Urmăriţi procesul de uscare analizând conţinutul de umiditate
4. După ce conţinutul de umiditate dorit a fost atins, setaţi temperatura actuală în interiorul canalului de eva-

cuare în termostatul aerului de evacuare.
5. Notaţi conţinutul de umiditate a cerealelor, soiul, temperatura de uscare, temperatura aerului exterior şi 

temperatura de referinţă a aerului evacuat

4.2.2 Pornirea procesului de uscare

Faze:

1. Asiguraţi-vă că divizorul este în poziţia corectă, şi închideţi poarta de ecluză a buncărului
2. Setaţi temperatura de uscare dorită în termostatul temperaturii de uscare.
3. Setaţi temperatura de referinţă dorită în termostatul temperaturii de evacuare.
4. Setaţi timpul de răcire dorit în reglatorul timpului de răcire 
5. Răsuciţi întrerupătoarele arzătorului şi a dispozitivelor auxiliare (elevatorul, alimentatorul, prefiltrul şi venti-

latorul de aspiraţie de jos) în poziţia 1. 
6. Răsuciţi întrerupătorul de comandă în poziţia A (funcţionare) automată.
7. Apăsaţi butonul de pornire

După ce cerealele se usucă, temperatura aerului de evacuare creşte, şi după ce temperatura setată în termostatul 
temperaturii de evacuare este atinsă, arzătorul se opreşte şi faza de răcire se începe. Faza de răcire se încheie 
după ce timpul setat în reglatorul timpului de răcire a expirat. Când faza de răcire se încheie, ventilatorul şi ali-
mentatorul se opresc imediat, şi elevatorul se opreşte după o întârziere.

4. 3 Golire

Răsuciţi comutatorul de selecţie din centrul de comandă în poziţia E, şi porniţi elevatorul prin răsucirea comutato-
rului elevatorului şi a elicei de jos în poziţia 1. Uscătorul este golit prin creşterea vitezei alimentatorului cu ajutorul 
unui convertor. La sfârşit zângăniţi uscătorul până se goleşte, basculând camele sale de golire.

5. Defecţiuni

Defecţiunile sunt indicate de luminile de semnalizare corespunzătoare. Întotdeauna încercaţi să găsiţi cauza de-
fecţiunii înainte de resetarea acestuia sau repornirea utilajului. Vezi punctul 3.6  Lumini de semnalizare.
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IZOLARE TERMICĂ

Izolarea secţiunilor s-a dovedit a fi metoda cea mai profitabilă de economisire a energiei. Conform experienţelor 
de uscare, economisirea de energie (sau creşterea eficienţei) variază de la 10 la 15 la sută, în funcţie de condiţi-
ile externe. O izolaţie de vată minerală bazaltică rigidă cu o grosime de 30 mm, reduce de zece ori transmiterea 
căldurii prin suprafeţele exterioare (82 W/m). Merită să izolaţi chiar şi rezervoarele din partea superioară şi părţile 
laterale ale bazei. Aceasta previne condensarea pe suprafeţele interioare, şi păstrează ordinea şi curăţenia în 
interiorul uscătorului. Izolarea părţilor "reci" îmbunătăţeşte chiar şi funcţionarea uscătorului. 

Recomandăm ca material de izolare placa din vata minerală bazaltică PV-KAT acoperită cu folie de aluminiu, fabricată 
de Paroc Oy.  Aceasta are o grosime de 30 mm şi se potriveşte perfect între îndoiturile exterioare ale îmbinărilor 
exterioare ale uscătorului. Utilizaţi bandă de aluminiu (ori termoizolantă, ori adezivă) pentru a fixa la loc plăcile.
Izolarea canalului de aer cald (sau partea ascendentă a conductei de evacuare, dacă este instalată) este şi mai 
profitabilă. Pentru aceste obiecte noi recomandăm utilizarea izolaţiei de vată minerală bazaltică armată prin plasă 
şi acoperită cu folie de aluminiu, ca de exemplu Partek PV-80 AVM.

Pentru a uşura operaţiunea de izolare, puteţi descărca instrucţiunile 408061 pentru uscătorul StandAlone din 
arhiva nostru de documente de pe site-ul web al Antti-Teollisuus. Puteţi chiar să cumpăraţi kitul de instalare de la 
Antti-Teollisuus.

INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE PENTRU UTILAJUL USCĂTORULUI (in-
strucţiuni detaliate)

Reglajul iniţial şi verificarea uscătorului

Verificarea uscătorului.

 - verificaţi dacă reglarea vitezei alimentatorului pe excentricul motorului cu roţi dinţate nu este setată la o valoare 
prea mare pentru prima încercare cu cereale şi că potenţiometrul este în punctul 1. Acesta face mai uşoară 
creşterea valorilor setate în timpul funcţionării.

 -
 - verificaţi dacă în interiorul uscătorului nu sunt obiecte străine, ca de exemplu bucăţi de carton sau alte obiecte 

desprinse
 -
 - verificaţi dacă jgheaburile alimentatorilor sunt în poziţie "închisă"
 -
 - cu jgheaburile alimentatorilor în poziţie "închisă", verificaţi de jos dacă marginile tuturor jgheaburilor sunt la 

acelaşi nivel – dacă nu, reglaţi-le conform necesităţilor deplasând cama de susţinere a camei de golire
 -
 - este bine să setaţi regulatorul excentric al utilajului alimentatorului într-o asemenea poziţie încât capacitatea 

elevatorului şi/sau a elicei de jos să nu fie insuficentă, chiar dacă convertorul este în poziţia sa cea mai rapidă

Uscare

La început, când cerealele sunt încă umede, viteza de rotire poate fi mică. Umiditatea se va evapora repede. 
Pentru evaporarea apei este nevoie de energie termică. Temperatura porumbului nu creşte. În timpul încercărilor 
de uscare s-a stabilit că, deoarece viteza de rotire a fost micşorată până la valoarea limită, a scăzut şi eficienţa 
(în combinaţie cu reducerea fluxului de aer, acesta, totuşi, a îmbunătăţit uşor eficienţa totală). Creşterea vitezei 
de rotire îmbunătăţeşte eficienţa, şi chiar mai important, diminuează diferenţele de umiditate în lotul de uscat, 
deoarece timpul pe care cerealele petrec în rezervorul din partea superioară este mai scurt. Micşorează viteza de 
alimentare. Pentru cereale poziţia excentricului trebuie să fie 1,5–2,0 la valoarea implicită a convertorului de 50 
Hz. La începerea uscării primului lot, este cel mai bine să menţineţi mai întâi viteza scăzută, şi să creşteţi viteza 
de alimentare doar după ce au fost găsite valorile corecte pentru celelalte reglaje.
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Porniţi elevatorul şi prefiltrul (mai întâi răsuciţi comutatorul selectiv în poziţia E), şi basculaţi o cantitate mică de 
cereale în buncăr. Când deschideţi poarta de ecluză de pe partea ascendentă, viteza de alimentare depăşeşte 
foarte rar capacitatea de ridicare a elevatorului.
Puteţi porni încălzitorul prin butonul de ocolire (în centrul de comandă automată), chiar dacă încărcarea nu s-a 
încheiat încă, dar, de obicei, încălzitorul nu va porni până când încărcarea nu s-a încheiat.

Supravegheaţi procesul de alimentare prin orificiile bazei. Prin estimare vizuală, cantitatea de cereale care se 
scurge pe ambele margini ale fiecărui jgheab trebuie să fie aceeaşi (paletele de alimentare laterale trebuie să 
alimenteze puţin mai mult decât celelalte palete). Cerealele nu trebuie să se împotmolească în conul de jos. Odată 
ce uscarea înaintează, viteza de alimentare creşte gradual.

Reglaţi fluxul de aer al prefiltrelor la o valoare cât mai mare, totuşi având grijă ca întreaga masă a cerealelor să 
nu ajungă printre reziduuri.  Reglaţi prefiltrul să funcţioneze cât mai eficient posibil, conform instrucţiunilor din 
manualul prefiltrului.

Pentru o uscare normală, temperatura potrivită a aerului de uscare este de 65–80 °C. Pentru grâu de pâine, seminţe 
de grâu şi grâu încolţit, limita superioară este de 70 °C, pentru navetă este de 65 °C, şi pentru mazăre circa 50 °C 
. Este posibil să aplicaţi o temperatură de 100 °C pentru cereale furajere. Temperatura este menţinută constant 
cu ajutorul unei perechi de ajutaje potrivite. Arzătorul trebuie să funcţioneze permanent. Dacă limitatorul de tem-
peratură se răceşte ocazional (= opreşte arzătorul), ajutajul principal al arzătorului este prea mare sau presiunea 
de injectare a arzătorului este prea scăzută.

Reglaţi fluxul de aer de la orificiile de aer ale încălzitorului astfel încât cerealele de greutate normală să nu ajungă 
la capătul guri de evacuare. Pentru navetă este permisă o uşoară "depăşire".

Supravegheaţi desfăşurarea uscării. Din când în când măsuraţi conţinutul de umiditate. După atingerea umidităţii 
de depozitare dorite, setarea termostatului canalului aerului de evacuare trebuie micşorată gradual până când 
lumina de semnalizare a arzătorului se stinge (indicând oprirea arzătorului). Setarea termostatului canalului aerului 
de evacuare va fi lăsată acum într-o asemenea poziţie, ca data viitoare, când acelaşi tip de cereale vor fi uscate 
în mare în aceleaşi condiţii, sistemul automat va fi capabil să termine procesul de uscare imediat după atingerea 
aceluiaşi conţinut de umiditate. Notaţi valorile de pe afişajul de temperatură a termostatului canalului aerului de 
evacuare (la sfârşitul procesului de uscare) şi temperatura aerului exterior. După ce aţi notat rezultatele pentru 
mai multe loturi de uscat, mai târziu le puteţi folosi şi defini şi mai precis setările pentru temperatura de referinţă 
a uscării automate.

Răcire

După uscare, cerealele trebuie răcite corespunzător. Procesul de răcire poate dura mai puţin de o oră doar în con-
diţii meteorologice excepţional de reci. Dacă uscătorul are mai multe rezervoare de sus decât secţiuni de uscare, 
timpul necesar pentru răcire va fi mai lung. În timpul fazei de răcire, conţinutul de umiditate a cerealelor poate 
încă să scadă puţin, dar în timpul depozitării acesta va continua datorită reducerii decalajului. Merită să măsuraţi 
conţinutul de umiditate a cerealelor şi după răcire. Deoarece timpul de rotire pe durata fazei de răcire, în funcţie de 
dimensiunea uscătorului, poate fi de 1–2 ore, rectificaţi setările pentru lotul următor luând în considerare că întregul 
volum de cereale trebuie să aibă timp pentru a roti în interiorul uscătorului cel puţin un ciclu complet. (Pentru a 
măsura timpul de rotire în modul cel mai sigur, goliţi uscătorul la viteza de rotire şi măsuraţi timpul).
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TEHNICI DE USCARE
În timpul procesului de uscare, veţi confrunta cu multe probleme, pe care trebuie să le cunoaşteţi în avans.

Reglarea temperaturii

1. Metoda principală prin care se poate mări temperatura este creşterea debitului de ulei. Ajutajul auxiliar al 
arzătorului cu 2 faze va arde intermitent până când va fi nevoie de energie termică suplimentară. Dacă ajuta-
jele, nici măcar împreună, nu pot menţine temperatura dorită, creşteţi presiunea de alimentare sau schimbaţi 
ajutajele cu unele mai mari. Aceste măsuri, totuşi, pot fi aplicate doar în limitele debitului maxim de ulei permis 
pentru arzător. 
Consultaţi capitolul care tratează arzătorul, prezentat mai-nainte în acest manual, pentru instrucţiuni mai 

detaliate.

2. Dacă vremea se răceşte, s-ar putea să fiţi nevoit să folosiţi alte metode de reglare a temperaturii. Următoarea 
metodă de creştere a temperaturii (după ce debitul maxim de ulei este atins) este să reglaţi fluxul aerului de 
aspiraţie astfel, încât să fie atinsă temperatura dorită a aerului de uscare. Fluxul de aer este redus cu ajutorul 
unei clapete manuale. 
Fluxul aerului din încălzitorul uscătorului trebuie reglat întotdeauna în conducta aerului de aspiraţie. 

Soiurile de cereale

Setarea termostatului şi temperatura aerului de evacuare diferă puţin de la soi la sol. Dacă temperatura aerului de 
evacuare de 37–38 °C corespunde conţinutului de umiditate de 14 % la grâu, valoarea corespunzătoare pentru 
orzoaică este de 38–39 °C, pentru orz şi ovăz este de 34–35 °C, şi pentru navetă de 32–33 °C (conţinut de umi-
ditate 9 %). Valorile pot fi diferite de la fermă la fermă, dar ordinea lor nu se schimbă.

Seminţe de iarbă

Uscarea seminţelor de iarbă necesită aranjamente speciale. Basculaţi încărcătura în buncărul de încărcare, ţinând 
pasul cu elevatorul.  Seminţele umede bolţesc cu uşurinţă. Prefiltrul nu trebuie folosit. Viteza de circulaţie poate fi 
aceeaşi ca în cazul cerealelor. Reduceţi fluxul aerului de uscare până când seminţele nu mai ies în afara secţiunii 
de uscare. Nu porniţi arzătorul până când conţinutul de umiditate nu a scăzut sub 25 %. După aceea, puteţi să 
menţineţi arzătorul conectat intermitent 0,5–1 ore. Selectaţi dimensiunile ajutajelor astfel încât temperatura aerului 
de uscare să nu crească mai mult decât 40–50 °C. Spre final, temperatura poate fi crescută cu 10 grade.

Naveta şi rapiţa

Uscarea trebuie începută imediat după strângerea recoltei. O temperatură prea ridicată a aerului de uscare deteri-
orează calitatea seminţelor de ulei. Limita superioară a temperaturii este de circa 65 °C dacă timpul de rotire este 
de o oră. Fluxul de aer trebuie limitat astfel, încât doar o cantitate nesemnificativă de seminţe va intra în canalul 
aerului de evacuare (în termeni de eficienţă, o uşoară "depăşire" este, totuşi, pozitivă).

Uscarea mazării

Mazărea umedă este deosebit de dificil de uscat. Timpul de uscare necesar este lung, pentru a evita deteriorarea 
suprafeţei. Dacă conţinutul de umiditate este peste 20 %, temperatura aerului de uscare nu trebuie să depăşească 
40 °C. Spre final, temperatura poate fi crescută cu circa 10 °C, şi/sau trebuie păstrată un interval de 24 de ore 
pentru a permite ca decalajul de umiditate să se reducă. Dacă mazărele este foarte umed, recomandăm uscarea 
acestuia cu pauze, încâlzindu-le două ore, şi răcindu-le o jumătate de oră.
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Temperatura de uscare

Cu cât mai uniform este temperatura, cu atât mai bine funcţionează automatizarea. Dacă temperatura aerului de 
uscare, totuşi, scade, de exemplu cu 5 °C, temperatura de referinţă a temperaturii aerului de evacuare trebuie 
scăzută cu 1,5–2 °C. Dacă acest lucru nu este respectat, cerealele devin cu 1–2 % mai uscate.

ÎNTREŢINERE ŞI REGLĂJE DE FUNCŢIONARE
Din când în când, verificaţi dacă screperii păstrează curat roata de curea a găleţilor.  De asemenea, verificaţi 
şi încordarea curelei găleţii. Dacă este necesar, strângeţi cureaua prin scurtare (vezi instrucţiunile în manualul 
elevatorului).

Verificaţi (prin uşi) dacă capetele de presiune şi capetele de întoarcere sunt curate.
Opţiune: Pentru uscarea loturilor parţiale închideţi uşile obturatoare ale secţiunii de uscare, astfel ca în interiorul 
rezervorului de sus să nu să genereze vid nociv. 

Notă! Dacă măriţi fluxul de aer cu ajutorul uşilor obturatoare, trebuie, de asemenea, să reduceţi şi fluxul de aer 
pe partea de aspiraţie a ventilatorului încălzitorului uscătorului, astfel, încât să preveniţi ca presiunea aerului din 
secţiuni să crească foarte mult (contrapresiunea trebuie să fie aceeaşi ca în timpul uscării convenţionale). Obtura-
toarele canalelor de aer trebui prevăzute cu autocolante deschise-închise ca memento al poziţiei lor de funcţionare 
pentru o utilizare ulterioară.

Supravegheaţi eventuala depăşire a cerealelor şi temperatura de uscare. Când uscaţi loturi parţiale, uscarea 
automată este mai puţin eficientă.

Dacă schimbaţi soiul, trebuie curăţate huşa elevatorului, ventilatorul de aspiraţie de jos şi alimentatorul, şi pentru 
ceva timp trebuie suflat aer în uscătorul gol cu ajutorul încălzitorului uscătorului. 
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USCARE ECONOMICĂ

Trebuie să selectaţi modul de funcţionare ca un compromis între performanţă şi economisire. Prin aplicarea de 
metode potrivite, veţi putea îmbunătăţi ambele în acelaşi timp.

Economie termică

Temperatura corectă a aerului de uscare este factorul cel mai important care are impact asupra eficienţei şi eco-
nomiei.

Reţineţi prima regulă principală:

Dacă cantitatea de aer rămâne aceeaşi, creşterea temperaturii va determina o perfomanţă mai mare şi o economie 
mai bună. Dacă temperatura creşte, capacitatea aerului de uscare de a absorbi aburi se multiplică şi performanţa 
creşte brusc. 
La o presiune normală a aerului, de exemplu, următoarele cantităţi de abur corespund unei umidităţi relative de 
100 %.

la 0 °C  5 grami de apă în m³ de aer
la 20 °C  17  “” 
la 30 °C  30  “” 
la 50 °C  83  “” 
la 60 °C 130  “” 
la 70 °C 220  “” 
la 75 °C 242  “” 

Reţineţi că cu cât mai mic este umiditatea relativă a aerului de uscare, cu atât mai repede se evaporă aerul din 
cereale.

Un m³ de aer de aspiraţie a încălzitorului uscătorului la o temperatură de +10 °C, şi cu o umiditate relativă de 90 
%, conţine 8 g de apă. Când este încălzit la +70° C, acesta se extinde cu circa 50 %. Această cantitate de aer 
conţine încă aceleaşi 8 g de apă, corespunzător umidităţii relative de of 2,7 %. Aerul aproape că "suge" umiditatea 
din cereale. Deoarece umiditatea relativă a aerului de aspiraţie este mai puţin importantă, uscarea cu aer cald 
este eficientă şi economică chiar şi atunci când plouă.

Necesitatea de a reduce cantitatea de aer

Chiar dacă aţi dimensionat uscătorul dvs. şi încălzitorul uscătorului conform standardelor, totuşi s-ar putea să vă 
confruntaţi cu situaţii, în care temperatura maximă permisă pentru încălzitor (dimensiunea maximă a ajutajului) 
nu va creşte în mod suficient temperatura aerului de uscare.  În acest caz trebuie să reduceţi orificiul de aspirare 
a ventilatorului atât de mult, încât temperatura aerului de uscare va creşte. În acest mod veţi putea îmbunătăţi 
atât performanţa, cât şi economia uscătorului.
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Un exemplu pentru capacitatea aerului de uscare de a absorbi aburi cu aceeaşi cantitate de căldură, amestecat 
cu diferite cantităţi de aer.

Pentru a încălzi 10,000 m³ de aer de la 0 °C la 50 °C este necesar aceeaşi cantitate de căldură ca pentru încălzirea 
unui volum de aer de 7,100 m³ de la 0 °C la 70 °C. Suflând aceste cantităţi de aer prin straturile de cereale, va 
scădea temperatura la mijlocul timpului de uscare la circa 20, respectiv 27 de grade.. În plus, 10,000 m³ de aer la 
+20 °C poate conţine cel mult 170 kg de apă, şi 7,100 m³ de aer la +27 °C poate conţine cel mult 188 kg de apă. 
Când aerul are 0 °C, poate conţine 5 g de apă/m³, în plus 10,000 m³ de aer la 50 °C la intrare va avea 50 kg, iar 
la ieşire 136 kg (= 86 kg net), şi 7,100 m³ de aer la 70 °C la intrare are 35 kg şi la ieşire 150 kg (= 115 kg net).

În practică, cu cât este mai mare temperatura în interiorul cerealelor în timpul uscării, cu atât mai repede se va 
evapora apa, cauzând o diferenţă de presiune.  Acesta îmbunătăţeşte eficienţa uscării chiar mai mult decât su-
gerează calculele teoretice.

Dacă vizaţi o bună economie, în anumite situaţii trebuie să reduceţi cantitatea de aer, chiar dacă nu este neapărată 
nevoie să creşteţi temperatura. Scopul este să încetiniţi suficient de mult fluxul de aer prin straturile de cereale. Dacă 
aerul se deplasează prea repede, s-ar putea ca să nu fie capabil să evaporeze în întregime cantitatea de apă, pe 
care altfel ar putea absorbi. Dacă aerul lasă prea uscat încălzitorul (adică prea cald), se va pierde, de asemenea, 
energie termică utilă. Dacă reduceţi cantitatea de aer, s-ar putea să fiţi nevoiţi să reduceţi şi debitul de ulei (siste-
mul automat cu 2 faze face acest lucru în mod automat). Acesta este un mod concret de economisire a energiei.

Conţinut de umiditate de echilibru

Cu cât devin mai uscate cerealele, cu atât mai lent se evaporă apa din cereale. Ca urmare, umiditatea relativă a 
aerului de evacuare scade odată cu înaintarea procesului de uscare.

Cum să reduceţi cantitatea de aer

Fluxul aerului de aspiraţie în încălzitor este redus cu ajutorul unui obturator de aer manual.

Dacă restricţionaţi prea mult fluxul aerului de aspiraţie în încălzitor, temperatura aerului de uscare va creşte prea 
mult, şi termostatul de limită superioară va opri din când în când arzătorul. NU lăsaţi să se întâmple acest lucru, 
deoarece ar reduce drastic eficienţa procesului de uscare, şi ar solicita încălzitorul uscătorului în mod evident mai 
mult ca în cazul în care producţia de căldură ar fi constantă. Pentru a remedia situaţia, creşteţi debitul de aer sau 
reduceţi debitul de ulei.
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Măsurarea cantităţilor de aer 

Cantităţile de aer pot fi măsurate doar în condiţii de testare. În mod relativ însă, cantitatea de aer poate fi totuşi 
măsurată prin măsurarea presiunii aerului în interiorul canalului aerului de admisie a uscătorului. Presiunea aerului 
este indicată de diferenţa de înălţime dintre suprafeţele de apă.
Exemplu! 15 mm sub zero şi 15 mm peste zero fac împreună o coloană de apă de 30 mm (contrapresiune)

Cu cât se reduce mai mult debitul de aer, cu atât mai mică este contrapresiunea.

Valoarea dorită pentru cereale este de 20–40 mm şi pentru navetă de 30 mm.

Diferenţele mari în rezultate se datorează locurilor diferite de măsurare, cât şi proprietăţilor conductelor. De aceea, 
instrumentul de măsurare a contrapresiunii este mai potrivit pentru măsurarea diferenţelor într-o singură unitate 
de uscător decât pentru compararea mai multor uscători.

ALŢI FACTORI AI USCĂRII ECONOMICE

Evitaţi uscarea excesivă (de exemplu: pentru a usca de la 14 % la 12 %, aveţi nevoie de aceeaşi cantitatea de 
energie ca în cazul în care uscaţi de la 19 % la 14 %).

Evitaţi să uscaţi loturi parţiale, deoarece după aceea şi performanţa va fi parţială şi redusă.

Setările arzătorului cu ulei influenţează în mod direct eficienţa termică. Reglările aerului de ardere trebuie să fie 
corecte. Dacă schimbaţi ajutajele sau schimbaţi presiunea uleiului, reglaţi din nou debitul aerului de ardere.

Desemnaţi un atelier specializat în arzătoare cu ulei pentru întreţinerea arzătorului la intervale de 2–3 ani – de ase-
menea, trebuie schimbate şi ajutajele. În acest mod s-ar putea ca dvs. să nu fiţi nevoiţi deloc să întreţineţi arzătorul.
Operatorul trebuie, totuşi, să păstreze curat încăperea încălzitorului şi plasa protectoare pentru orificiul aerului de 
aspiraţie de praf şi reziduuri.

Buna întreţinere a utilajului îmbunătăţeşte economia funcţionării.

După fiecare curăţare anuală asiguraţi-vă că după ce închideţi uşa de curăţare garnitura uşii este perfect etanşă.

Evitaţi uscarea în timpul nopţii. Noaptea necesită întotdeauna mai multă energie cumpărată decât ziua.

Asiguraţi-vă că elevatorul ridică cerealele cu toată puterea în timpul Încărcării şi golirii.

Menţineţi setările de performanţă a ventilatorului prefiltrului cât mai ridicate posibil, având în vedere limita 
pentru soiul respectiv.
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DEFECŢIUNI POSIBILE
Dacă alimentatorul se opreşte şi se aprinde lumina de semnalizare "Eroare de rotire"

 - a ars siguranţa motorului alimentatorului
 - a ars siguranţa elicei de jos
 - elevatorul s-a oprit

Dacă elevatorul se opreşte, şi se aprinde lumina de semnalizare "Eroare de rotire" (ca urmare a celor de sus, 
alimentatorul, elicea de jos şi arzătorul se vor opri în poziţie automată).

 - vezi defecţiunile elevatorului în Manualul de instalare şi de instrucţiuni a elevatorului.

Defecţiuni ale arzătorului:

 - se termină uleiul
 - celula fotorezistentă este neagră
 - apă în filtrul de ulei sau filtrul este înfundat
 - una dintre supapele obturatoare pentru conductele de ulei este închisă
 - releul termic al motorului s-a declanşat
 - comutatorul de întreţinere al arzătorului cu ulei este în poziţia 0
 - arzătorul nu este alimentat cu aer
 - consultaţi Manualele de instalare şi de instrucţiuni ale încălzitorului uscătorului şi arzătorului cu ulei pentru 

tabele cu defecţiuni mai detaliate

Luminile de semnalizare pentru fazele de uscare şi răcire în centrul automat sunt aprinse simultan, în timp ce 
comutatorul de selecţie este în poziţia MANUAL, şi –când comutatorul este răsucit în poziţia AUTOMAT – arză-
torul se opreşte, după care răsuciţi reglatorul timpului de răcire în poziţia 0. Resetaţi timpul de răcire, şi verificaţi 
dacă setarea de temperatură a termostatului digital este mai ridicată decât temperatura din interiorul canalului de 
evacuare. Apăsaţi butonul Pornire al uscătorului. Procesul de uscare va începe normal. 
Notă!  elevatorul, elicea de jos şi alimentatorul trebuie să funcţioneze.

SERVICE ŞI ÎNTREŢINEREA PE TIMPUL IERNII 
Lubrifiaţi odată pe săptămână

 - rulmenţii elevatorului
 - rulmenţii elicei de jos
 - rulmenţii alimentatorului
 - braţele de transmisie ale alimentatorului (2–3 picături de ulei)

Anual

 - întreţinerea arzătorului cu ulei (desemnaţi un specialist)
 - verificarea transmisiei motorului alimentatorului (verificaţi scurgerile de ulei)
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Întreţinerea pe timpul iernii 

Curăţaţi complet uscătorul. Curăţaţi conul de jos al uscătorului, alimentatorilor, capetele canalelor de aer şi supra-
feţele interioare ale rezervoarelor de sus. Curăţaţi ventilatorul prefiltrului.
Lăsaţi deschis uşile de curăţare, dar închideţi orificiul de aspiraţie al încălzitorului uscătorului. Închideţi uşile la 
pornirea elevatorului pentru a preveni ca rozătoarele să roadă cureaua găleţii. 

GARANŢIE
Perioada de garanţie pentru uscătorul Antti este de un (1) sezon de funcţionare. Garanţia acoperă defectele de ma-
terial şi de fabricaţie. Motoarelor electrice se aplică termeni de garanţie separate eliberate de importatorul respectiv.

O condiţie obligatorie pentru valabilitatea garanţiei este ca instrucţiunile eliberate de fabricant şi regulamentele 
valabile să fi fost respectate în timpul instalării, utilizării şi întreţinerii uscătorului.

Asupra tuturor chestiunilor referitoare la garanţie trebuie convenit cu fabricantul înainte de efectuarea oricăror 
operaţiuni.
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ACOPERIREA VAGONULUI
 

Aceste instrucțiuni completează instrucțiunile pentru acoperirea conexiunii diagonale a aerului de pe un uscător 
mobil. Vezi manualul de instrucțiuni 408061 al uscătorului Stand Alone pentru instrucțiuni detaliate privind acoperirea.

Pachetul de placare pentru vagon include plăcile de placare, vată de izolare și benzi albe. Pachetul este potrivit 
pentru C255, C320 și C365 modelele de vagoane.

Vezi tabelul pentru detalii privind dimensiunile și cantitățile necesare ale plăcilor profilate și ale materialelor de izolare.

Placă de acoperire RAN-20, lățime utilă 1,090-1,100, mmax.Înălțimea profilului 20 mm 20 mm
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Vagon C255 2 2 4 2090 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 59,4 433 53,5 80

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

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

Acoperire



Antti-Teollisuus Oy 63 408111 03-2019

Vacboost M13

Tăierea plăcilor de acoperire
 

Tăiați placa de capăt (1 buc.) a secțiunii de uscare (piesa 1) la capătul de jos al acesteia, așa cum se poate vedea 
pe imagine. Puteți tăia placa triunghiulară (piesa 2) de pe aceeași placă. Placa superioară pentru piesa diagonală 
este tăiată de la placa de profil (piesa 3).

Lisäpeltien asettelu
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Benzi de acoperire 

Benzi de acoperire

Piesă Denumire Buc.
1 Înveliş de protecţie, colţar exterior 150 x 150 L=2000 20
2 Înveliş de protecţie, colţar interior 150 x 150 L=2000 3
3 Înveliş de protecţie, pazie 110 x 15 L=2000 7
4 Înveliş de protecţie, bandă extensie 60 x 20 x 60 L=2000 3
5 Înveliş de protecţie, placă înveliş *)
6 Vată izolatoare rigidă 30 mm *)
7 Acoperire, bandă de colț exterioară, îmbinare în diagonală L=1350 2
8 Acoperire, bandă de colț interioară, îmbinare în diagonală L=1085 1

*) = Consultați tabelul separat pentru cantitatea și lungimea necesară
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Montarea benzilor de fixare a acoperirii

Prindeți placa de fixare A75807 și banda C A75806 de piesa diagonală a capătului canalului de aer, folosind 
șuruburi cu autofiletare 4,8x13. Montați vata izolatoare între placa de fixare A75807 și capătul canalului de aer.

Verhoilu Vaihe 1
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Îndoiți banda C A75806 conform formei conductei de aer, și prindeți-o folosind șuruburi cu autofiletare. Montați la 
loc plăcile de izolare.

Verhoilu Vaihe 2
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Montați plăcile de acoperire pe partea laterală a secțiunii de uscare conform instrucțiunilor 408061. Prindeți piesa 
2 la îmbinarea verticală a plăcii de acoperire și îndoiți placa în aceeași formă ca cea a benzilor conductei de aer. 
Îndoiți piesa triunghiulară a plăcii în sus conform marginii orificiului din placa de capăt a secțiunii de uscare (pie-
sa 1). Instalați placa cu 60 mm deasupra marginii de jos a capătului canalului de aer, în aceeași mod ca plăcile 
laterale. Distanța centrului de sudură a îmbinării conductei de aer de la capătul crestat este de 540 mm. Placa 1 
trebuie îndoită în aceeași formă ca cea a benzilor conductei de aer.

Verhoilu Vaihe 3
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Instalați benzile de acoperire A75808 pe plăcile laterale ale îmbinării racordului de aer, pe benzile de fixare. Prindeți-
le la părțile lor laterale, folosind șuruburi acoperiș de metal. O placă profilată va fi plasată pe suprafața de sus, 
așadar nu utilizați această suprafață pentru fixare.

Verhoilu Vaihe 4
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Prindeți placa 3 cu marginea sa de jos la același nivel cu celelalte plăci. Profilați benzile de colț (piesa 7) într-o 
formă adecvată și montați-le la loc.Nu le fixați lângă marginea superioară.

Verhoilu Vaihe 5
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Împingeți banda de colț interioară 8 în spatele plăcii, din sus în jos, pe marginea crestăturii de separație. Prindeți-o 
cu șuruburile acoperiș de metal.

Verhoilu Vaihe 6
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Profilați capătul de jos al benzii de colț 1 într-o formă adecvată, și fixați-o cu șuruburi acoperiș de metal. Montați 
ultima bandă cu fustă pe capătul de jos.

Verhoilu Vaihe 7
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Traducerea originalului

Declaraţie de conformitate CE

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

declară că

USCĂTORUL MOBIL ANTTI VACBOOST M13
Valabil de la numărul de serie MT40000

corespunde reglementărilor următoarelor directive:

 - Directiva 2006/42/CE privind utilajele
 - Directive 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică (EMC)

Kuusjoki 20.09.2012

Kalle Isotalo
Director general

Compania care răspunde de redactarea Dosarului de construcție tehnică

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI, SALO


