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ANTTI VAGNTORK VACBOOST M13

Läs noggrant igenom dessa installations- och bruksanvisningar före installation och användning av maskinen!

ATT VÄLJA PLATS FÖR TORKEN

Placera spannmålstorken som en del av hushållscentern på gården med iakttagande av trafik-, buller- och damm-
molägenheter.  Bygg vägarna så att de kan trafikeras med en fulltrailer året runt. Om möjligt, placera pannan på 
fasadsidan. Observera vid placeringen av torkpannan att pannan måste få stora mängder ren luft. Pannans sug-
öppning måste vara så långt borta från utloppsrören som möjligt, på annan sida av torken. Om det finns osäkra 
faktorer vid val av byggplatsen, konsultera byggmyndigheterna, vägmyndigheterna och brandchefen i förhand 
kring byggfrågorna. 

En vanlig spannmålstork ska vara minst 15 m från grannens mark, minst 20 m från grannens byggnad, minst 15 
m från egen byggnad och 12 m från en ekonomibyggnad. (De minsta tillåtna avstånden till egna byggnader kan 
variera från kommun till kommun beroende på olika tolkningar av de nya reglerna). De avstånd som gäller en tork 
av klass P2 kan vara kortare. Under vissa förutsättningar kan en pakettork höra till klass P2. Fråga brandchefen 
eller brandinspektören för utförligare anvisningar.

GRUNDLÄGGNING

GRUNDTRYCK

Använd följande riktvärden för olika jordarter då du väljer rätt grundläggningsmetod.

Morän 0,4 – 0,8 MN/m2
Grus 0,2 – 0,6 MN/m2
Sand 0,15 – 0,5 MN/m2
Mo 0,1 – 0,4 MN/m2

Lera och mjäla:

 - mjuk (lätt att bearbeta) 0,025 MN/m2
 - seg (svår att bearbeta) 0,050 MN/m2
 - fast (ytterst svår att bearbeta) 0,1 MN/m2

Om du anser att basjordens bärförmåga är svårt att utvärdera, ska du anlita en specialist och låta göra en grund-
undersökning. Ofta är det också förmånligt att ta reda på bergens form med hjälp av en grundundersökning eller 
testgrävningar. I allmänhet förorsakar en tork ett grundtryck på 0,5–2,0 kg/cm2 vid helplattgrundläggning.
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HUR STOR SKA INSTALLATIONSPLATSEN VARA?

Minimikravet är att fundamentet görs enligt grundläggningsritningarna.
Dessutom ska man reservera tillräckligt med plats för installationen och säkerställa jordens bärförmåga under 
mobilkranen.
Eftersom det handlar om breda (över tre meter) och långa transporter, ska man se till att tillgången till torkens 
grund är obehindrad och att det finns tillräckligt med plats för vändning av fordonen.
För uppförande av torken måste mobilkranen ha fri tillgång till installationsplatsen och grunden måste vara tillräckligt 
stadig. Det får inte finnas el- eller telefonledningar innanför mobilkranen räckviddsområde vid installationsplatsen.

Instruktionsbok för installation och användning

Denna instruktionsbok är avsedd för en yrkeskunnig lantbrukare. Normala allmän kunskap och kännedom om 
lantbruk är en förutsättning för att kunna använda maskinen. 

Spannmålstorkens typ

Denna bok handlar om installation och användning av ANTTI VACBOOST VAGNTORK M13.  

PRESENTATION AV MASKINEN

 - Spannmålstorkarna är avsedda för torkning av spannmål och frön.

 - Torkens användning sker i fyra faser:

1. Under påfyllningsfasen flyttas spannmålen med en elevator från tippfickan i torkbyggnaden in i torken.

2. Under torkningsfasen cirkuleras spannmålen i torken och samtidigt sugs het luft in genom spannmålslagren.

3. Vid avkylningsfasen cirkuleras spannmålen i torken och samtidigt sugs kall uteluft in genom spannmåls-
lagren.

4. Efter torkningen flyttas det torkade och avkylda materialet med elevatorn till lagret eller till lastning.

Torken levereras i förmonterade enheter som installeras färdiga först på byggplatsen. 
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 - Torkens bas består av en stativdel med inbyggd mataranordning. På stativet installeras torksektionerna.

 - Den egentliga torkningsdelen består av åskanalsektioner. De övre behållarna staplas på torkningsdelen.

 - Torkens typ: ANTTI VACBOOST 3W med sju matarblad.

 - Torkens volym bestäms av antalet sektioner och övre behållare som kommer ovanpå varandra.

 - Förutom de ovannämnda huvuddelarna, ingår i torkleveransen också olika mindre delar, vilkas installation 
beskrivs närmare nedan i dessa installationsanvisningar.

Den största bullerkällan i en vagntork är fläkten/fläktarna

OBS! Använd alltid hörselskydd i närheten av fläktenheterna då sugfläktarna är igång.
- Mätpunkt på avstånd av 1 m från fläktenhetens sugöppning L Aeq 92 dB
- Mätpunkt på avstånd av 10m från fläktenhetens sugöppning L Aeq 75 dB

SÄKERHET
I torkens stativ finns rörliga mataranordningsdelar som kan förorsaka en olycka om alla skydd och luckor 
inte är ordentligt på plats då maskinen är i gång!

OBS!
Då man öppnar eller stänger bottentrågen, ska man försäkra sig om att inspektions- och rengöringsluck-
orna på stativet är stängda.

Följ de lokala arbetssäkerhetsbestämmelserna.

INSTALLATION AV ANTTI VACBOOST 

Anvisningarna för uppförande av torken 408076 innehåller anvisningarna för installation av sektionerna och övriga 
basdelarna.
Dessa anvisningar behandlar installationen av modellspecifika delar på torken.

Installation av en tork är ett arbete som kräver precision. Installationen måste utföras på olika nivåer, även högt 
uppe. Därför kräver torkens installation förutom duktighet också användning av ordentliga ställningar/personliftar 
och att säkerhetsfrågorna beaktas. I synnerhet torkens stativ och sektionerna är tunga. För att lyfta dem krävs det 
tillräckligt med maskinkraft.
Elinstallationerna i elcentralen utförs med hjälp av förhandskopplade ledningar. Före användning ska man kontrol-
lera alla elanordningars funktion!
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Vikt för torkens delar:

Stativ med värmepanna och fläkt  ~2400–2700 kg
Torksektion (2 st med luftgavlar) ~1400–2000 kg
Övre behållare ~300 kg
Lock för övre behållaren med räcke och förrensare ~700 kg
Elevator ~450–590 kg

Då man lyfter torkens tunga delar, ska man se till:

 - att alla lyftöglor i delarna används
 - att man för lyftning av den övre behållaren använder lyftöglor och mellan dem ett stöd av trä 
 - att lyftkrokarna hålls i lyftöglorna och att den lift som används är tillräckligt effektiv för ändamålet
 - att man inte går under eller för nära delarna under lyftningen
 - att det med liften är möjligt att sänka den del som håller på att lyftas sakta exakt på plats
 - att man har reserverat 3–5 verktyg 5–8 mm i diameter som kan användas som styrpinnar

Alla fogar ska förses med tätningsband.
Obs! Om man lyfter flera torksektioner ovanpå varandra och sedan lyfter dem på plats ovanpå stativet, ska man 
använda separata lyftöglor (501010). Se Anvisningar för uppförande för detaljerade anvisningar. Lyftöglan fästs 
med åtta M8-bultar. Mellan lyftöglorna ska man genom två hål fästa två plankor på 50x100 som kommer att stödja 
lyftöglorna så att sektionens gavel inte vrids. Samma lyftöglor ska användas också vid lyftning av de övrebehållarna.

Monteringen kan utföras med större helheter. Med de "robusta" lyftöglorna på locket kan man lyfta alla torksektio-
nerna och övre behållarna på plats. Man kan till exempel montera de övre behållarna och behållarnas lock med 
räcke, medan torksektionerna ligger på marken. Fäst alla skruvar, vertikalstöden fästs med M10 bultar. Lyft som 
en stor helhet ovanpå stativet.

OBS!
Totalvikten är flera ton – så det krävs tunga lyftredskap. Försäkra dig om jordmånens bärförmåga före lyftningen. 
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C365_yleiskuva ilman tekstejä

Principbilder på olika torkar med utrustning.

Stödjande av elevator

PTC-givare
Brandtermostat

PTC-givare
LTM-termostat

Principbild på installationen  (C365)
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Mittakuva Antti Vacboost ilman tekstejä

Lyftöglor M10 som 
styrdon
Fördelarens vajrar

Kabelstegen

Stöd för 
rökröret

Antti Vagntork
Modell 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

Antti Vagntork E/ES
Modell 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

Antti Vagntork EH/EHS
Modell 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

Tippficka med transportör;
se anvisningen 408115 för mera detaljerad dimensionering
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C 255_malli

C 255
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C 320_malli

C 320
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C 365_malli

C 365
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C365 E-A1500_3D

C365 E   A1500 
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C 410 E-700_3D

C410 E   700
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C410 E-1000_3D

C410 E   1000 
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C 410 E-A1500_3D

C410 E  A1500
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Tippficka C410 E 700 med transportör 

C410 E-700 kaatoallas kuljettimella_3D
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Stativ med ram
Stativet med ram lyfts på plats på betongsockeln som är försedd med fästplattor. Stativet ska installeras vågrätt.
För torkens funktion är det ytterst viktigt att man med vattenpass kontrollerar att stativets övre yta är vågrät 
innan man fortsätter installationen.
Stödbenen svetsas fast vid fästplattorna i betongen eller fästs vid varje ben med kilankarna (M16/4 st). Så sä-
kerställer man att torken hålls upprätt också vid starkare vind.

Torksektioner, luftgavlar
Torksektionerna levereras färdigmonterade med luftgavlar. På exportmodellen är luftgavlarna i delar. Luftgavlarna 
kan monteras på torksektionerna redan på marken, förse alla fogar med tätningsband.
Då du lyfter torksektionerna på plats, ska du se till att de blir i rätt ställning.  Sektionernas ingångssida kommer på 
samma sida med stativets trågarmar.

Det är ytterst viktigt för torkens funktion att luften i sektionernas åskanaler strömmar i rätt riktning: dvs. halvåska-
nalens öppna ända är på sektionens ingångssida (ska bli mot pannan).

Fäst självhäftande tätningsband på stativets övre ytor innan den nedersta torksektionen lyfts på plats. Fäst bandet 
vid den inre kanten av stativets och torksektionens vågräta kontaktytor. Förse alla fogar med tätningsband.
Kom ihåg att installera fästjärnen för stegen A73310 vid torksektionernas fogar. Se principbilderna för torkarna för 
installationsläget. Fästjärnen fästs vid varannan fog. Använd M10x20 bultar för att fästa ihop förstärkningsben i 
torksektionens och de övre behållarnas hörn 

OBS! Ta bort lyftöglorna (501010) då torksektionerna är på plats!

Övre behållare och lock med räcke
Fäst bandet vid den inre kanten av den övre behållarens vågräta kontaktytor. Förse alla fogar med tätningsband.
Kom ihåg att installera fästjärnen för stegen A73310 vid den övre behållarens fogar. Se principiella bilder för tor-
karna för installationsläget. Fästjärnen fästs vid varannan fog. Fortsätter med samma fördelning som på sektionen. 
Använd M10x20 bultar för att fästa ihop förstärkningsben i torksektionens och de övre behållarnas hörn.

De övre behållarna och torksektionerna kan alla förenas nere och lyftas upp på en gång, OBS! vikten.
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Installation av övergränsgivaren 
(kapacitiv, reglerbar)

Torkmaskinerileveransen innehåller en kapacitiv nivåvakt med reglerbart skaft.

Övergränsgivaren installeras i hållaren i torkens topp. Givaren ska installeras så lågt att elevatorn inte stockar sig 
under de första användningsgångerna. Givarens installationshöjd är ca 60 cm nedåt från locket.
Håll öga på torkens fyllningsgrad under de första påfyllnings- och torkningsgångerna. Du ska söka rätt höjd för 
övergränsgivaren, eftersom den varierar i praktiken. Observera att spannmålen sväller i början av torkningen och 
man måste lämna rum för förrensaren. Lås givarens rätta höjdläge med vingskruven.

Med tiden kan även givarspetsen bli smutsig. Då börjar den ge felaktig information. Av ovan nämnda orsak, ska 
man rengöra givarens spets emellanåt.

Installation av elevatorn

Montera stativet för elevatorn på ramens sida och ställ den i rakt läge. Standardelevatorerna för vagntorken i A-
serien levereras färdigmonterade.
De elevatorer som avviker från standardutförandet monteras enligt anvisning 408010 eller 408011.

OBS! Man får inte lyfta en elevator som ligger på marken enbart från mittpunkten utan den ska lyftas från två stäl-
len som finns tillräckligt långt från varandra.
Elevatorn lyfts på plats och höjden på dess stativ ställs in vid behov efter att bottenskruvens övergångsdel har 
kopplats till elevatorn.

Monteringsanvisningar för ES- och EHS-elevatorernas serviceplattformar och stödjande finns i anvisningarna för 
E-elevatorn 408010.

Stor tippficka med bultförband
Monteras i enlighet med anvisningarna 408110.

Tippficka med Skandia-transportör
Monteras i enlighet med anvisningen 408115.
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Vajermanövrering av trevägsdelaren och cirkulationsrörsystem
Standardleveransen innehåller en handmanövrerad trevägsdelare som styrs med hjälp av vajrar från marknivån. 

Reservdelsbild för 
vajermanövreringen 

JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ

Del Beteck-
ning

Benämning Ritn. nr Antal Vikt

1 A73992 BLOCK D50 M12 A73992 2 0,54
2 A73993 BÄRARE FÖR DELARENS VAJERMANÖVRERING M12 A73993 1 5,48
3 A73994 STYRNING FÖR DELARENS VAJERMANÖVRERING M12 A73994 1 1,07
4 42426 SLUTARKLAFF FÖR SPANNMÅLSRÖR VÄNSTR. 42426 4 0,5
5 111561 BRICKA ZN - 14/45x4 DIN440R 2

6 111550 BRICKA ZN M10 DIN 125 2

7 102210 BULT 6K ZN10x25 DIN933 2

8 110560 MUTTER M10 DIN 934 10

9 111540 BRICKA ZN M8 DIN 125 8

10 101810 SEXKANTBULT ZN 8x16 AM DIN933 8

11 110540 MUTTER M8 DIN 934 8

12 107807 SKRUVÖGLEBULT M10x18 DIN580 8

13 114067 VAJER PLASTBELAGD D3/D5 MM 59,2

14 114055 VAJERLÅS D5 8
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A73996

Fäst delaren vid övergångsdelen på elevatorn och bäraren för vajermanövreringsblocket vid delarens sida. Koppla 
vajrarna till delarens manöverspakar. Led dem på den ena sidan direkt till manöverdonet nertill och på den andra 
sidan till manöverdonet genom skruvöglebultarna så att vajrarna böjs bara lätt. Se bilden: "Funktionsprincip för 
vajermanövreringen".

Montera cirkulationsrörsystemet mellan elevatorn och torken. Se till att röret lutar 45° (1:1) nedåt.

Funktionsprincip för vajermanövreringen 
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C205 C255 C320 puhallin putket

Luftrör

VARNING!  Brännbara främmande föremål inne i pannan medför brandfara!

I synnerhet vid torkningens slutfas är utloppsluften från torken ofta dammig och skräpig. Därför ska man om möjligt 
alltid leda utloppsluftröret till den motsatta sidan av torken till torkpannans luftintag.

VARNING!  Skräp i pannans sugluft medför brandfara!

Följande bilder föreställer monteringen av luftrören:

Blåsrör C205, C255, C320
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C205 C255 C320 uunin putket

C365 puhallin putket

Pannans rör C205, C255, C320

Blåsrör C365
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C365 uunin putket

Pannans rör C365
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D800 putket

D800 rör
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Montering av fläktstället
Fläktställets ändar ska hopmonteras på marken. Du ska observera höjdläget av utloppsröret från fläkten vid fast-
såttning av de översta snedstöden för ändarna. Man behöver inte montera de översta snedstöden. Bärbalkarna 
ska fästas vid ändarna i det här skedet. Den översta balken ska monteras i höjdled enligt bilden nedan. Sätt galler 
på de översta bärbalkarna. 
När stället står i sitt korrekta läget, kontrollera att vertikalstolparna och horisontalbalkarna är raka och justera vid 
behov t.ex. med blecklappar.

Note! Korsmått vertikalt och horisontalt.

Spänn snedstöden (A75781) vid monteringen så mycket som möjligt, dock utan att vrida fläktställen sneda med 
skruven. Montera fästena (A75816) mellan stället och torkmaskineriet. Montera stegen färdig på marken, lyft den 
på plats och fäst med förband (A75783) vid balkarna.
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Puhallinteline asentaminen
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Bränslerör
Vagntorken är försedd med ett enkelrörssystem vilket innebär att man behöver leda endast ett rör till bränslefiltret 
vid pannans sida. Det "överflödiga" bränsle som återvänder från brännaren, leds tillbaka till brännaren och det 
bränsle som behövs går genom filtret till Tigerloop.

Montering av skräprörssystemet för förrensaren

OBS! Skräprörssystemet måste alltid ledas till den motsatta sidan av torken till torkpannans sug-
luftsöppning. 

 Skräp i pannans sugluft medför brandfara!

Led skräprören för förrensaren ner på torkens sida.
Skräprörssystemet ska monteras ihop av skräprörsdelar: luftväxlingsrör på D200 och krökar på 45 och 90 grader. 
Rörsystemet stöds med ett mellanrum på 3–4 meter till exempel med perforerat hålband.

Det lönar sig att leda skräpröret från förrensaren till en cyklon (tilläggsutrustning) som separerar damm och skräp 
från luften. På det sättet blir det enklare att hålla torkens omgivning ren och snygg.
Dammcykloner finns att få från Antti-Teollisuus.
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Elinstallation
Efter att hela maskineriet har monterats ihop, ska man till sist montera den vertikala ledningshyllan och elledning-
arna. Ledningshyllorna ska placeras vid elevatorn sida, bredvid stegen. Kontrollera att ledningshyllornas läge i 
sidled stämmer överens med ledningshyllans läge på toppen.  Mät avståndet till kanten och flytta ner det här mått-
tet. Montera ledningshyllorna utan avbrott nedifrån upp.  Kapa den översta ledningshyllan vid toppen med stadiga 
sidavbitare eller en vinkelslip.

De ledningar som kommer från torkens övre del:

 - Elevator
 - Förrensare
 - Nivåvakt

Led ledningarna till elcentralen och koppla dem till den anslutning som markeringen på ledningen visar. Använd 
buntband för fastsättning av ledningarna till hyllorna. Du kan vecka ledningarnas överflödiga längd in i trågen.

Montera en PTC-givare och en LTM-termostat i det luftrör som kommer från pannan. Montera en PTC-givare och 
en brandtermostat i det rör som går till aspiratorn på utloppssidan.

 - Montera termostaten och givaren på inloppssidan. Det får inte finnas direkt synkontakt från givarna till pannans 
bakre del för att värmeradiationen från den rött glödande brännkammaren inte ska kunna förmedla felaktiga 
mätvärden till termostaterna.

 - SE BILDEN! (sida 8)

 - Elkablarna ska vara på minst 50 mm:s avstånd från värmerörets yta så att ingen risk för uppvärmning av 
ledningarna finns.
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1 Funktionsbrytare 11 Brytare för mataranordningen 21 Signalljus för nivåvakten
2 Startknapp 12 Reglering av mataranordningen 22 Signalljus för avkylningen
3 Bypassknapp 13 Brännarbrytaren 23 Signalljus "torkningen är slutförd"
4 Utloppstemperatur 14 Signalljus för elevatorn 24 Signalljus "cirkulationsstörning"
5 Inloppstemperatur 15 Signalljus för förrensaren 25 Signalljus för överhettningsalarm
6 Räknaren för drifttimmar 16 Signalljus för bottenskruven 26 Signalljus för brännarfel
7 Kyltidstimer 17 Signalljus för mataranordningen 27 Motorskyddsbrytarna
8 Elevatorbrytare 18 Signalljus för fläkten 28 Ledningsskyddsbrytarna
9 Brytare för förrensaren 19 Signalljus för brännaren 29 Huvudströmbrytaren
10 Brytare för bottenskruven 20 Signalljus för hjälpmunstycket 30 Fläkt, för eftermontering
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Strömtillförseln till spannmålstorkbyggnaden, precis som alla andra byggnader på gården, måste förses med  
lagenligt jordfelskydd.

Det rekommenderas att strömmatningen förses med vederbörligt överspänningsskydd.

Styrcentral Optima
Se instruktionsboken för Optima 408152

1. Montering

1.1 Installation av LTM-termostaten

LTM-termostaten är en dubbeltermostat som innehåller en temperaturbe-
gränsare och funktionen för avkylning.

LTM-termostaten installeras i inloppsröret på 0,5–2 meters avstånd från 
pannan. Borra ett hål på 19 mm för termostaten i röret, tryck in termostaten 
i hålet och fäst den med skruvar.

SE BILDEN PÅ INSTALLATIONSSTÄLLET PÅ SIDA 8

Ställ in temperaturbegränsaren 20°C över den högsta tillåtna drifttempe-
raturen för pannan. Om den högsta tillåtna drifttemperaturen till exempel 
är 100°C, ska temperaturbegränsaren ställas in till 120°C. Efterkylnings-
temperaturen ställs alltid in till 45°C.

A – Temperaturbegränsare 
(LIMIT)
B – Efterkylning (FAN)
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1.2 Installation av brandtermostaten

Termostatenheten (1) fästs vid väggen som 
bilden visar.

Borra ett hål på 19 mm i luftröret för giva-
rens hållare (2). Hållaren fästs i luftröret 
med skruvar.

Skjut in avkännaren (3) för termostatens 
kapillarrör (5) i givarens hållare och lås 
den genom att klämma låsholken (4) runt 
kappillarröret och vrida in den i hållaren.

Ställ in funktionstemperaturen med reg-
lerhjulet (7) inne i brandtermostaten. Ställ 
in brandtermostatens funktionstemperatur 
10°C högre än utloppstemperaturens 
värde, ändå till minst 50°C.

Försäkra dig ännu med kvitteringsknappen 
(6) om att brandtermostaten har aktiverats.

Brandtermostaten ska kopplas till systemet 
i enlighet med kopplingsschemat.
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1.3 Installation av temperaturgi-
vare

PTC-givaren (1) jämte ledningar (4) dras genom 
nylonröret (2) så att givarens metalldel sticker 
ca 20 mm ut från nylonröret. 

Borra ett hål på 10,5 mm i luftröret och förse 
hålet med genomföringstätning (3).

Skjut in nylonröret med givaren genom genom-
föringstätningen i luftröret så att ca 50 mm av 
nylonröret förblir synligt på utsidan.

SE BILD PÅ SIDA 8

1.4 Installation av övergränsgivaren

Övre gräns
Borra ett hål på 45 mm i torkens eller lagersilons topp och montera givarrörets 
fäste (2) i den.

Skjut in givarröret (3) i fästet så att avkännaren (4) blir på önskad höjd i spann-
målsutrymmet. Lås givarröret genom att dra åt låsbulten (3).

Koppla övergränsgivaren till systemet i kopplingsdosan (1) enligt kopplings-
schemat.
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2. IDRIFTTAGNING
Man ska vara ytterst försiktig vid idrifttagningen och provkörningen av torken. Skyddsanordningarnas 
ställvärden får endast ändras av en professionell elektriker. Anordningens avskiljningsbrytare eller huvud-
strömbrytare ska alltid kopplas ur innan man utför arbeten som förutsätter att skydden för anordningarna 
öppnas. Sådana åtgärder, som förutsätter att kopplingarna ändras eller kopplingsdosorna öppnas, får 

endast utföras av en professionell elektriker. 

Före provkörning av maskineriet ska man visuellt kontrollera att de elektriska installationerna är vederbörligt ut-
förda. Alla skydd måste finnas på plats och skyddsluckorna ska vara stängda. Också den idrifttagningskontroll som 
bestämmelserna för elbranschen förutsätter ska var utförd i tillämplig utsträckning.

Kontrollera före idrifttagning att strömvärden för motorskydden och värmereläerna stämmer med värdena på moto-
rernas typskyltar. På fläktuttagen används värmereläer, vilkas strömvärden ska ställas in till nominellströmmen på 
motorns typskylt gånger 0,58. På övriga motoruttag används motorskyddsbrytare med det nominella strömvärde 
som har nämnts på motorns typskylt.

Motoruttaget för fläkten är försett med en stjärn-triangel startare. Ställ in ställvärdena för stjärn-triangel startarens 
tidsrelä enligt ritningen som finns i elritningarna.
Fläktuttag på 5,5 kW eller större är försedda med mjukstart. Kontrollera ställvärden för mjukstartare(startarna) i 
ritningen.

2.1 Elevator

Kontrollera att elevatorns rotationsvakt har installerats och kopplats rätt.  Om rotationsvakten är elektronisk, ska du 
också kontrollera avståndet mellan vaktens givare och rotorplattan.   Eventuell tillbakarotationsspärr ska avlägsnas 

från elevatorn före provkörning.
Vrid väljarbrytaren i position E. Vrid elevatorbrytaren i position 1. Elevatorn ska nu starta. Kontrollera 
elevatorns rotationsriktning och ändra den vid behov. Stanna elevatorn genom att vrida elevatorbrytaren 
i position 0.

Kontrollera rotationsvaktens funktion genom att lösgöra fästdosan för den elektroniska rotationsvakten. Starta 
elevatorn genom att vrida elevatorbrytaren i position 1. Elevatorn ska nu starta och stanna om ca åtta sekunder.

Kontrollera att torkens övergränsgivare fungerar genom att vrida väljarbrytaren för elevatorn i position 2. Elevatorn 
ska nu starta. Rör vid torkens övergränsgivare med din hand. Elevatorn ska då stanna.

2.2 Förrensare

Vrid väljarbrytaren i position E. Vrid förrensarbrytaren i position 1. Kontrollera förrensarens rotationsrikt-
ning och ändra vid behov.
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2.3 Mataranordning 

Starta elevatorn och bottenskruven för provkörning av mataranordningen. Vrid brytaren för mataran-
ordningen i position 1. Mataranordningen ska nu starta. Mataranordningens rotationsriktning har ingen 
betydelse.  Om mataranordningen är försedd med frekvensomvandlarstyrd hastighetsreglering, kontrol-
lera också dess funktion.  Vrid potentiometern för mataranordningen i position 1. Motorn ska nu rotera 

på sin minimihastighet – 25 Hz. Obs! Motorn får inte stanna! Vrid potentiometern för mataranordningen i position 
10. Motorn ska nu rotera på sin maximihastighet – 85Hz. Om potentiometern fungerar i fel riktning, byt plats på 
ledningarna 1 och 2 på potentiometern. 

2.4 Fläkt

Vrid väljarbrytaren i position K. Fläkten ska nu starta. Kontrollera motorns rotationsriktning och ändra vid 
behov. 

2.5 Brännare

Brännaren får tas i bruk endast av en brännarmontör. Före provkörningen ska man kontrollera att brännaren är 
försedd med precis de munstycken som har nämnts i pannans instruktionsbok. Det största tillåtna oljeflöde som 
har nämnts på pannans typskylt får inte överskridas. 

Ibland är det nödvändigt att kontrollera pannfläktens rotationsriktning innan brännaren tas i bruk. Kontrollera rota-
tionsriktningen genom att följa anvisningarna nedan. Försäkra dig om att avskiljarbrytaren för brännaren 
har slagits på. Vrid brytaren på brännaren i position 0. Starta fläkten genom att vrida väljarbrytaren i posi-
tion K. Vrid brytaren för brännaren i elcentralen i position 1. Vrid efter det brytaren på brännaren i position 
1. Vänta tills brännarens motor startar. Kontrollera rotationsriktningen och stanna brännaren omedelbart 

genom att vrida brytaren på brännaren i position 0.

2.6 LTM-termostat

Starta fläkten och brännaren enligt anvisningarna ovan. Låt temperaturen stiga till 80°C. Öppna dosan för 
LTM-termostaten. Ställ in värdet för LTM-termostatens överhettningsskydd under inloppsluftens tempe-
ratur. Brännaren ska nu stanna och fläkten fortsätta gå. Brännaren ska starta på nytt när inloppsluftens 

temperatur sjunker under 45°C. Återställ överhettningsskyddets riktvärde efter testningen.

Vagnmodell Pannans modell Brännare  Max. oljeflöde kg/h Munstyckstryck bar   Munstycke  1   Munstycke  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°

Funktionsstörningen hos brännaren kvitteras via tryckknappen för brännarreläet med störningsljus vid brännarens sida.

1 kg brännolja = 1,18 liter brännolja
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3. Manövercentralens funktioner

3.1 Brytare och tryckknappar

3.1.1 Funktionsbrytare

Med funktionsbrytaren (1) väljer man användningsmoden för torkmaskineriet.  Oberoende av väljarbrytarens posi-
tion, är följande säkerhetsfunktioner aktiva:
Det går att starta mataranordningen endast då elevatorn och bottenskruven är i gång. Fläkten förblir i gång tills 
inloppsluftens temperatur faller under 45°C.

Positioner:

Position 0
Alla anordningarna står.
Obs! Maskineriet stannar inte om brytaren vrids i position 0 under torkning-
en, om brännaren är i gång och inloppsluftens temperatur är över 45ºC.

Position E 
Gör det möjligt att använda anordningarna i torkens påfyllnings- och töm-
ningskedjor. I den här positionen är det möjligt att använda t.ex. elevatorn, 
påfyllningstransportören och tömningstransportören. Positionen E används 
för påfyllning och tömning av torken och för flyttning av spannmålen på något 
annat sätt.

Position A 
Används för automatisk torkning av spannmålen. Torkningsfasen styrs enligt 
den temperatur som har ställts in på visningen för utloppstemperaturen och 
avkylningen styrs av den tid som har ställts in på kyltidstimern.

Position K 
Manuell torkning av spannmål. Spannmål får torkas manuellt endast under 
övervakning. Under manuell styrning styr utloppstemperaturen eller kyltids-
timern inte torkningsprocessen och det är också möjligt att stanna mataran-
ordningen under torkningen. 

Det är möjligt att vrida manöverbrytaren under torkningen mellan positionerna A och K utan att anordningarna 
stannar. Det här gör det möjligt t.ex. att stanna mataranordningen tillfälligt för påfyllning av färskspannmålssilorna 
under torkningen.
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3.1.2 Elevatorbrytare

Elevatorn styrs med en 1 – 0 – 2 –brytare (8).

Position 0
Elevatorn har slagits av

Position 1 
Elevatorn går kontinuerligt. Under torkningen håller man elevatorbrytaren i 
position 1. Då förblir elevatorn i gång oavsett läget på torkens övergränsgi-
vare.

Position 2
Elevatorn stannar när spannmålsytan når torkens övergränsgivare. Under 
påfyllningen kan man hålla elevatorbrytaren i position 2. Då stannar eleva-
torn och mataranordningen när torkens övergränsgivare nås.

3.1.3 Manöverbrytare för övriga funktioner

Mataranordningen, förrensaren, bottenskruven och brännaren styrs med 0–1 -brytare (9 10, 11 och 13).

Exempel på funktionsvillkor:

 - För att mataranordningen ska kunna startas, ska elevatorn och bottenskruven vara i gång
 - För att brännaren ska kunna startas, ska fläkten vara i gång och säkerhetsanordningarna inte ska förhindra 

gången

Position 0 
Anordningen har slagits av

Position 1 
Anordningen är på, om villkoret för dess funktion uppfylls.
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3.1.4 Bypassknapp

Med hjälp av bypassknappen (3) är det möjligt att gå över från påfyllning direkt till torkning utan att stanna anord-
ningarna (se 5.1 Påfyllning).

3.1.5 Start

Via Startknappen (2) startar man torkningen i automatmod (se Start av torkningen).

3.2 Räknaren för drifttimmar

Räknaren för drifttimmar (6) räknar pannfläktens gångtid med två decimalers noggrannhet. Räknaren går inte att 
nollställa.

3.3 Utloppsluft- och torkningsvärmetermostater

Utloppsluft- och torkningsvärmetermostaterna (4 och 5) används på samma sätt.
I utgångsläget visar termostaten temperaturen för tillfället. Tryck på SET-tangenten (d) två gånger för att visa 
ställvärdet på displayen. Du kan höja eller sänka ställvärdet med piltangenterna (A och B). termostaten återställs 
i sitt utgångsläge efter 10 sekunder eller om du trycker två gånger på knappen "I" (C).

D

CA

B
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3.4.1 Displayens funktioner

A. Avkylningen pågår då signalljuset blinkar
B. Avkylningstiden är slut
C. Torkningen har startats
D. Tangentlåset är på
E. Återstående avkylningstid
F. Avkylningstid som har ställts in

1. Reset-tangent
2. Tangentlås 
3. Tio timmar
4. Timmar
5. Tio minuter
6. Minuter

3.4 Kyltidstimer

Avkylningen av spannmål i torken kontrolleras enligt den tid som har ställts in i kyltidstimern (7). Beroende på 
torkningstemperaturen, är typisk avkylningstid 1–2 timmar. Avkylningstiden ska vara minst lika lång som den tid 
som spannmålen behöver för att cirkulera en gång genom torken.

3.4.2 Inställning av avkylningstiden

Ställ in avkylningstiden med tangenterna 3, 4, 5 och 6. Vanligen behöver man endast använda tangenterna 4 och 
5, som gör det möjligt att ställa in avkylningstiden med tio minuters precision. 

Exempel: Att ställa in en avkylningstid på 1 timme och 30 minuter. Tryck först tangenten 4 och sedan tangenten 5 
uppåt tills det står 1:30 på display F.

För att undvika oavsiktliga nedslag, kan du låsa tangenterna genom att trycka på tangenten SET/LOCK (2). På 
displayen står det text ”LOCK” (D). För att öppna tangentlåset, tryck på tangenten SET/LOCK på nytt.

3.4.3 Att avbyta avkylningen

Ställ in utslaget på display F till ”0:00” med tangenterna 3–6 och tryck på RESET-tangenten (1). Avkylningen upphör 
och signalljuset "Torkningen är slut" tänds.
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Hög hastighet – 85 HzLåg hastighet – 25 Hz

3.5 Frekvensomvandlarstyrd mataranordning

Om mataranordningens motor är försedd med en frekvensomvandlare, kan cirkulationshastigheten regleras steg-
löst under torkningen. Också tömningen blir enklare då mataranordningens hastighet kan ökas. Det lönar sig att 
ställa in mataranordningens mekaniska excenterreglage så att det blir möjligt att använda maximihastigheten (85 
Hz) vid tömningen. På det sättet får man tillgång till ett regleringsområde som är så omfattande och praktiskt som 
möjligt. Då man vrider reglerhjulet medsols ökar inmatningshastigheten och då man vrider hjulet motsols minskar 
hastigheten på motsvarande sätt. Den lägsta tillåtna funktionstemperaturen för en frekvensomvandlarstyrd mata-
ranordning är  0 ºC.

Tömning med hjälp av mataranordningens frekvensomvandlare

Styr spannmålsflödet bort från torken genom att vrida fördelaren. Öppna elevatorns lucka helt. Kontrollera att 
reglerhjulet på potentiometern för mataranordningens frekvensomvandlare har vridits till sitt minsta värde, dvs. 0 
som motsvarar 25 Hz. Starta elevatorn, bottenskruven och mataranordningen. Öka hastigheten genom att vrida 
potentiometern för mataranordningen så mycket att elevatorskoporna fylls men skruven i bottenkonen inte ännu 
börjar stockas.
Den begränsande faktorn för vagntorkarna C205 och C255 är elevatorns kapacitet. På modellerna C320 och C365 
är bottenskruvens kapacitet lägre än elevatorns kapacitet. Se också excenterns inställning på sida 37.

Att observera före idrifttagning

 - Att brännarmontören har utfört provkörningen.
 - Att säkerhetsanordningarnas funktion har testats i praktiken för att säkerställa att de fungerar.
 - Att det finns ren eldningsolja i oljetanken
 - Att det genom pannan blåses eller sugs endast ren luft.
 - Att ventilerna i oljerörsystemet är i öppet läge
 - Kontrollera ännu att huvudbrytaren samt eventuella skyddsbrytare är i driftläge
 - Att det finns en handsläckare i närheten av torken under torkningen.
 - Att plattan framför och vid sidan av sugnäten till pannan är ren. Man bör dessutom försäkra sig om att inte 

t.ex. vind kan föra skräp till pannans sugöppning.

Utgångsinställningar, cirkulation av spannmål 1/h
Modell Volym m³ Vikt t Hastighetsreglering av mataranord-

ningen
Excenterreglage

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
spannmålens specifika vikt 0,7 t/m³
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3.6 Signalljus

3.6.1 Signalljus för anordningarna

Signalljusen för mataranordningen, förrensaren, bottenskruven och brännaren (14, 15, 16, 17, 18 och 19) är tända 
om brytaren för respektive anordning är i position 1 och om villkoret för dess funktion uppfylls, dvs. anordningen 
är i gång. Man kan inte starta t.ex. mataranordningen om inte också elevatorn är i gång.

Signalljuset för brännarens hjälpmunstycke är tänt om hjälpmunstycket är i funktion.  Då är temperaturen i inlopp-
sluftkanalen under den inställda torkningstemperaturen.

3.6.2 Avkylning

Signalljuset för avkylningen (22) är tänt om man torkar i automatmoden, bryttemperaturen som har ställts in i ut-
loppsvärmetermostaten har uppnåtts och brännaren har slocknat, dvs. avkylningen är i gång.

3.6.3 Torkningen är slutförd

Signalljuset "Torkningen är slutförd" (23) är tänt om torkningen som har utförts i automatmoden har slutförts och 
alla anordningar har stannats.

3.6.4 Nivåalarm

Signalljuset "Nivåalarm" (21) är tänt om spannmålsytan har nått torkens övergränsgivare, dvs. torken är full.

3.6.5 Cirkulationsstörning

Signalljuset "Cirkulationsstörning" (24) är tänt om elevatorn, bottenskruven eller mataranordningen har stannat 
trots att respektive manöverbrytare står i position 1.

Det här kan bero på överbelastning av elevatorn, bottenskruven eller mataranordningen och att motorskyddsbry-
taren har utlösts som en följd av det (se Motorskyddsbrytare). Också det att elevatorns rotationsvakt aktiveras kan 
förorsaka en cirkulationsstörning. Ta reda på orsaken till överbelastningen, kontrollera elevatorremmens spänning 
och att elevatorn inte har stockats.
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3.6.6 Överhettningslarm

Signalljuset "Överhettningslarm" (25) är tänt om inloppsluftens temperatur överskrider den temperatur som har 
ställts in i LTM-termostatens temperaturbegränsare eller torkningen har avbrutits medan inloppsluftens temperatur 
har varit över 45°C. Brännaren står alltid när signalljuset "Överhettningslarm" är tänt.

Kontrollera tillförsel av luft till pannan och, om det är fråga om en undertryckspanna, också att luftkanalens luckor 
är täta. Signalljuset slocknar och brännaren startar på nytt när inloppsluftens temperatur sjunker under 45°C.

3.6.7 Störning i brännaren

Signalljuset "Störning i brännaren" (26) är tänt om det finns en funktionsstörning i brännaren. Ta reda på orsaken 
till störningen innan du kvitterar störningen. Se instruktionsboken för pannan eller brännaren för mera information.

3.7 Motorskyddsbrytare

Motorskyddsbrytare (27) används på uttag för direktstartmotorerna och motorerna med mjukstart för att skydda 
motorn mot överbelastning och ledningarna för kortslutning.

Motorskyddsbrytaren är aktiv, dvs. motorn är startklar, då den svarta knappen på brytaren har tryckts ned som 
bild A visar. Motorskyddsbrytaren är inte aktiv, dvs. motorn är utan spänning, då den röda knappen har tryckts ned 
som bild B visar. 

Då motorskyddsbrytaren utlöses, t.ex. vid överbelastning, studsar den svarta tryckknappen på brytaren upp i sitt 
övre läge som bild B visar. Du aktiverar motorskyddet genom att trycka ned den svarta knappen. Vänta ändå 10–20 
minuter före nystart för att motorn och ledningarna inte överhettas onödigt.

Motorskyddsbrytaren kan utlösas om man startar motorn flera gånger efter varandra, även om motorn inte egent-
ligen överbelastas.  I sådant fall finns det också skäl att hålla en paus på 10–20 minuter innan man startar på nytt.
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4. Användning

4.1 Påfyllning

1. Försäkra dig om att fördelaren är i rätt läge
2. Vrid manöverbrytaren i elevatorposition E
3. Vrid elevatorbrytaren i position 2
4. Vrid förrensarbrytaren i position 1
5. Öppna tippfickans avstängningslucka

När spannmålsytan når upp till övergränsgivarens nivå, stannar automatiken elevatorn.

Vid behov, t.ex. när spannmålen är mycket fuktig, kan torkningen och cirkulationen startas även om påfyllningen 
ännu är i gång. Det här kan möjligt utan att stanna elevatorn om man utför faserna 1–5 i punkt 4.2.2 och trycker 
ned bybassknappen innan man vrider väljarbrytaren i läge A eller läge K. Håll bypassknappen nedtryckt efter att 
fläkten har kopplats till triangel ännu för den fördröjning som hjälpaggregaten kräver för att starta (ca 15 sek.).

4.2 Torkning och avkylning

4.2.1 Torkning av den första satsen

Under torkning av den första satsen är utloppsluftens exakta bryttemperatur inte nödvändigtvis ännu känd. Då 
ska utloppstemperaturtermostaten ställas in till ett så högt värde att den inte kommer att bryta av torkningen. Man 
följer med torkning av spannmål t.ex. med hjälp av en snabbhygrometer och när den önskade lagerfuktigheten 
uppnås, minskas inställningen av utloppstemperaturtermostaten tills brännaren stannar. Om du skriver upp ställ-
värdena för utloppsvärme för olika sorter, kan du senare dra nytta av dina anteckningar och förbättra precisionen 
på torkningen ytterligare.

3.8 Ledningsskyddsbrytare

Baselcentralen är försedd med en enfasig ledningsskyddsbrytare (28) för 
centralens styrspänning och trefasiga ledningsskyddsbrytare för pannfläkten, 
brännaren och kompenseringsenheten av reaktiv effekt som finns att få som 
tilläggsutrustning.  

Ledningsskyddsbrytarna finns under elcentralens lock.
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Förberedelser

1. Ställ in utloppstemperaturtermostaten till 60°C
2. Starta torkningen enligt punkt 4.2.2
3. Följ med torkningen genom att ta fuktighetsprov
4. När den önskade fukthalten uppnås ska du ställa in utloppstemperaturtermostaten till den temperatur som 

råder i utloppskanalen för tillfället.
5. Skriv upp spannmålens fuktighet, spannmålens sort, torkningstemperatur, utetemperatur och bryttemperatur 

för utloppsvärme

4.2.2 Att starta torkningen

Faser:

1. Försäkra dig om att fördelaren är i rätt läge och stäng tippfickans avstängningslucka
2. Ställ in torkningsvärmetermostaten till den önskade torkningstemperaturen
3. Ställ in utloppsvärmetermostaten till den temperatur som motsvarar den önskade brytpunkten
4. Ställ in den önskade avkylningstiden i kyltidstimern 
5. Vrid brytarna för brännaren och hjälpaggregaten (elevator, mataranordning, förrensare och bottensugfläkt) 

i position 1 
6. Vrid manöverbrytaren i automatposition 1
7. Tryck på startknappen

Medan spannmålen torkar, stiger utloppstemperaturen och så snart det värde som har ställts in i utloppsvärmeter-
mostaten har uppnåtts, stannar brännaren och avkylningen börjar. Avkylningen slutar då den tid som hade ställts 
in i kyltidstimern har gått ut  Fläkten och mataranordningen stannar omedelbart efter avkylningen och elevatorn 
stannar efter en fördröjning.

4.3 Tömning

Vrid väljarbrytaren i styrcentralen i position E och starta elevatorn genom att vrida brytarna för elevatorn och bot-
tenskruven i position 1. Töm torken genom att öka mataranordningens hastighet med frekvensomvandlaren. Till 
sist, skramla torken tom genom att svänga tömningsvevarna.

5. Störningar

Störningarna visas med ett störningsspecifikt signalljus. Sträva alltid efter att utreda orsaken till störningen innan 
du kvitterar störningen och startar anordningen på nytt. Se punkt 3.6 Signalljus.
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VÄRMEISOLERING

Isolering av torksektionerna har visat sig vara det mest lönsamma sättet att spara energi. Enligt torkningstesterna 
har energibesparingen (eller ökningen av effekt) varit 10–15 % beroende på yttre förhållanden. Om man isolerar 
torken med 30 mm tjock hård mineralull, minskar konvektionen av värme genom de yttre ytorna till en tiondedel 
(82 W/m ). Det lönar sig att isolera också de övre behållarna och stativets sidor. På det sättet förebygger man 
bildning av kondens på de inre ytorna och torken hålls snygg och ren på insidan. Även torkens funktion förbättras 
om dess "kalla" delar isoleras.

Vi rekommenderar som isoleringsmaterial den 30 mm tjocka aluminiumfoliebelagda mineralullskivan PV-KAT till-
verkad av Paroc som passar precis mellan vecken vid torkens yttre fogar. Man ska ännu säkerställa att skivorna 
hålls på plats med hjälp av aluminiumtejp (antingen värmefogad eller adhesiv).
Det lönar sig ännu bättre att isolera varmluftsröret (och eventuell uppgående del av utloppsröret). För dem lämpar 
bäst en nätförstärkt aluminiumfoliebelagd mineralullskiva som t.ex. PV-80 AVM av Partek.

För att underlätta isoleringsarbetet kan du ladda ned anvisningen 408061 för StandAlone-torken från materialban-
ken på Antti-Teollisuus webbplats. Också en isoleringssats finns att få från Antti-Teollisuus.

BRUKSANVISNINGAR FÖR TORKMASKINERIET (detaljerade instruktio-
ner)

Utgångsvärden och kontroller

Kontroller på torken:

 - kontrollera att inmatningshastigheten inte har ställts in för hög med växelmotorns excenter för de första testerna 
med spannmål och att potentiometern är i position 1 – det är enkelt att öka inställningen under användningen.

 -
 - kontrollera att det inne i torken inte finns några brädbitar eller andra lösa föremål som inte hör hemma där 
 -
 - kontrollera att mataranordningens tråg står färdiga i stängt-läge
 -
 - med matartrågen i stängt-läge, kontrollera ännu underifrån att båda trågens kanter är på samma höjd. Om det 

inte är det ska du ställa in dem så mycket som behövs genom att flytta på tömningsvevens hållarkam
 -
 - det lönar sig att ställa in excentern för mataranordningen så att elevatorns och/eller bottenskruvens kapacitet 

räcker till även om mataranordningens frekvensomvandlare är i sitt snabbaste läge

Torkning

I början, när spannmålen ännu är fuktig, får cirkulationshastigheten vara låg. Fukten avlägsnas snabbt. Värme 
behövs för avdunstning av vatten. Kornets temperatur stiger inte. Under torkningstesterna konstaterades att 
förminskning av cirkulationshastigheten mot slutet minskade också effekten (detta, i kombination med minskning 
av luftflödet, visserligen förökar verkningsgraden en aning). Ökning av cirkulationshastigheten ökar effekten och, 
men ännu viktigare är det jämnar ut fuktigheten, eftersom spannmålen är kvar längre i den övre behållaren. Ställ 
in inmatningsmängden till liten. För spannmålen ska excentern vara i läge 1,5–3,0 och för rybs ska den vara i läge 
1,5–2,0 om utgångsvärdet på frekvensomvandlaren är 50 Hz. Det bästa sättet är att hålla inställningen låg i början 
av torkning av den första satsen och öka inmatningshastigheten efter att de övriga inställningarna har ställts in rätt.
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Starta elevatorn och förrensaren (vrid först väljarbrytaren i position E) och tippa spannmål in i tippfickan. Det 
händer inte ofta att inmatningsmängden överskrider elevatorns lyftkapacitet då man öppnar avstängningsluckan 
på uppgångssidan.
Man kan starta pannan via bypassknappen (i automatcentralen) redan under tömningen, men i allmänhet görs 
detta först efter att tömningen har slutförts.

Följ med inmatningen genom luckorna i stativet. Efter ögonmått ska samma mängd av spannmål flöda över på 
trågets båda sidor (inmatningen av matarbladen på sidorna kan vara något större). Spannmål får inte stockas i 
bottenkonen. Inmatningshastigheten ökar efterhand i och med att torkningen framskrider.

Ställ in luftmängden för förrensaren så stor som möjligt. Se ändå till att inga fullviktiga korn hamnar bland skräp. 
Ställ in förrensaren enligt förrensarens instruktionsbok så att den fungerar så effektivt som möjligt.

Under normal torkning är lämplig temperatur för torkningsluften 65–80°C. För bröd-, utsädes- och maltspannmål 
är den övre gränsen 70°C, för rybs 65°C och för ärter ca 50°C. För foderspannmål kan torkningstemperaturen 
vara t.o.m. 100°C. Temperaturen hålls jämn om man använder ett lämpligt munstyckspar. Brännaren ska fungera 
kontinuerligt. Om temperaturbegränsarens överhettningsfunktion stänger av brännaren, är brännarens huvudmun-
stycke för stort eller brännarens oljetryck för högt.

Luftmängden till pannans sugöppning ställs in så att inga normalviktiga korn flyger till utloppsgaveln. Med rybs 
kan lite "överflygning" förekomma.

Följ med hur torkningen framskrider. Mät fuktigheten med jämna mellanrum. När den önskade lagringsfuktigheten 
uppnås, ska värdet av utloppslufttermostaten långsamt sänkas tills signalljuset för brännaren slocknar (vilket betyder 
att brännaren har slocknat). Då blir utloppslufttermostatens inställning vid ett sådant värde, att automatiken kan 
stanna torkningen vid samma fukthalt-% när du nästa gång torkar spannmål under så gott som likadana förhål-
landen. Skriv upp värdet av temperaturvisningen för den digitala utloppskanaltermostaten (vid slut av torkningen) 
och uteluftens temperatur. När du har anteckningar om flera torkningssatser, kan du senare utnyttja dem då du 
söker ännu noggrannare inställningar för torkningsautomatikens bryttemperaturer.

Avkylning

Efter torkningen ska spannmålen kylas ned grundligt. Avkylning i mindre än en timme kan användas endast när 
vädret är kallt. I torkar som har flera övre behållare än torksektioner är avkylningstiden längre. Under kylningen 
sjunker spannmålens fukthalt ännu en aning men i lagret jämns den ut igen. Det lönar sig mäta spannmålens fukt-
halt ännu efter avkylningen. I och med att satsens cirkulationstid under avkylningen, beroende på torkens storlek, 
får vara 1–2 timmar, ska du uppskatta hur mycket inmatningsmängden ska ändras för de följande satserna för att 
den hela spannmålsmängden ska kunna cirkulera i torken åtminstone en full runda. (Det säkraste sättet att mäta 
cirkulationstiden är att tömma torken på cirkulationshastigheten och mäta tiden).
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TORKNINGSTEKNIK
Under det praktiska torkningsarbetet kommer det fram många saker som du har allt skäl att bekanta dig med i förväg.

Inställning av temperaturen

1. Den bästa konsten att höja temperaturen är att öka mängden olja som bränns. I 2-stegsbrännaren brinner det 
termostatstyrda hjälpmunstycket intermittent så länge som det behövs extra värme. Om munstyckena inte ens 
tillsammans kan upprätthålla den önskade temperaturen, ska du öka inmatningstrycket för oljan eller byta ut 
oljemunstycket mot ett större. Den här möjligheten begränsas dock av maximigränsen för pannans oljemängd.
Se kapitlet "Brännare" för utförligare instruktioner.

2. När vädret blir kallare, kan du behöva även andra metoder för inställning av torkningstemperaturen. Följande 
sätt att höja temperaturen (när maximioljemängden redan är i bruk) är att strypa sugluftsströmmen mindre tills 
den önskade torkningstemperaturen uppnås. Luftströmmen stryps manuellt med en strypanordning. 
Luftflödet till torkpannan ska alltid strypas i sugluftröret.

Spannmålssort

Termostatens inställning och utloppsluftens temperatur varierar något mellan olika spannmålssorter. Om utlopps-
temperaturen 37–38°C motsvarar fukthalten på 14 % för vete, är motsvarande temperaturen för tvåradigt korn 
38–39°C, för flerradigt korn och havre 34–35°C och för rybs 32–33°C (fukthalt 9 %). Värdena kan variera från gård 
till gård, men deras ordning ändras inte.

Vallfrön

Torkning av vallfrön kräver specialarrangemang. Lasten tippas in i tippfickan i samma takt som elevatorn lyfter. 
Fuktiga frön välvs lätt. Förrensaren används inte. Cirkulationshastigheten får vara densamma som för spannmålen. 
Torkningsluften ska strypas så mycket att fröna inte flyger ut ur sektionen. Brännaren startas först när fukthalten 
är under 25 %. Efter det kan brännaren vara tidvis påslagen 0,5–1 timmar. Munstycksstorlekarna bör väljas för 
brännaren så att torkningsluftens temperatur stiger endast till 40–50 grader. Mot slutet kan temperaturen höjas 
med 10 grader.

Rybs och raps

Torkningen bör börjas genast efter tröskningen. För hög temperatur på torkningsluften fördärvar kvaliteten på 
oljeväxternas olja. Maximitemperaturen är ca 65°C förutsatt att cirkulationstiden är en timme. Luftmängden bör 
begränsas så att knappast några frön flyger in i utloppsluftkanalen (liten ”överblåsning” är fördelaktig med tanke 
på effekten).

Torkning av ärter

I synnerhet fuktiga ärter är svåra att torka. De kräver en lång torkningstid för att ytskador ska kunna förebyggas. 
När fuktigheten är över 20 %, får torkningsluftens temperatur inte stiga över 40°C. Mot slutet kan temperaturen 
höjas ca 10°C och/eller det rekommenderas att hålla en paus på ca ett dygn för at jämna ut fuktigheten. Om är-
terna är riktigt fuktiga, är det bäst att torka dem periodvis genom att hålla värmen på i två timmar och sedan kyla 
dem i en halvtimme.
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Torkningstemperatur

Ju jämnare torkningstemperaturen är, desto noggrannare fungerar automatiken. Om torkningstemperaturen ändå 
sjunker t.ex. 5°C, bör värdet för utloppsvärmens bryttemperatur vara 1,5–2°C lägre. Om detta inte beaktas, blir 
spannmålen 1–2 % torrare.

UNDERHÅLLS- OCH ANVÄNDNINGSINSTÄLLNINGAR
Kontrollera då och då att skraporna håller skopremskivorna rena. Kontrollera också skopremmens spänning. Vid 
behov, spänn remmen genom att förkorta den (se elevatorns instruktionsbok för anvisningar).

Kontrollera (genom luckorna) att tryck- och utloppsgavlarna är rena.
Tilläggsutrustning: Om du torkar mindre satser, stäng avstängningsluckorna för sektionerna så att det inte kommer 
att bildas skadligt undertryck i den övre behållaren. 

Obs! Om du begränsar luftflödet in i sektionerna med avstängningsluckorna, ska du strypa luftmängden också 
på sugsidan av torkpannans fläkt för att förhindra att lufttrycket i sektionerna blir för högt (mottrycket bör vara det 
samma som vid normal torkning). Man ska förse luftkanalernas avstängningsluckor med öppen-stängd -dekaler 
för att man också senare kommer ihåg de rätta funktionslägena för luckorna.

Man ska hålla öga på eventuell överflygning av korn från sektionen till utloppsluftkanalen och torkningstempera-
turen. Med mindre satser är torkningsautomatiken mindre tillförlitlig.

Vid byte av spannmålssort som ska torkas, ska man rengöra elevatorns nedre del, bottensugaren och mataran-
ordningen samt en stund blåsa luft med torkpannan in i tom tork.
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EKONOMISK TORKNING

Torkens funktionsmod måste man välja som en kompromiss mellan effekt och verkningsgrad. Med hjälp av lämpliga 
medel kan du förbättra dem båda samtidigt.

Värmeekonomi

Det att torkningsluftens temperatur är rätt är den viktigaste faktorn som påverkar effekten och ekonomin. 

Kom ihåg den första huvudregeln:

Då luftmängden hålls oförändrad, blir både effekten och verkningsgraden bättre om temperaturen höjs. Effekten 
ökar skarpt när temperaturen stiger, dvs. torkningsluftens förmåga att binda i sig vattenånga ökar mångfaldigt i 
och med att temperaturen blir högre.
T.ex. vid normalt lufttryck motsvarar de följande mängderna av vattenånga luftens relativa fuktighet på 100 %.

Vid 0°C  5 gram vatten i en m³ luft
Vid 20°C  17  “” 
Vid 30°C  30  “” 
Vid 50°C  83  “” 
Vid 60°C 130  “” 
Vid 70°C 220  “” 
Vid 75°C 242  “” 

Kom ihåg att ju mindre luftens relativa fuktighet är desto snabbare avdunstas vatten från kornen.

En m³ sugluft till torkpannan i temperatur av  +10°C med relativ fuktighet på 90 % innehåller 8 g vatten. Om den 
värms upp till +70°C, sväller den ca 50 %. Den här luftmängden innehåller fortfarande samma 8 g vatten som 
motsvarar relativ fuktighet på endast 2,7 %. Luften nästan suger i sig fukt från kornet. Eftersom sugluftens relativa 
fuktighet har mindre betydelse, är varmluftstorkningen effektiv och ekonomisk också då det regnar.

Behov av att minska luftmängden

Då man använder en tork som har dimensionerats enligt standarderna, kan det ibland hända att maximivärme-
mängden (brännarens största tillåtna munstyckstorlek) från pannan inte kan höja torkningsluftens temperatur 
tillräckligt. Då ska man begränsa luftmängden genom att strypa fläktens sugöppning så mycket att torkningsluftens 
temperatur stiger. På det sättet förbättras både torkens uteffekt och verkningsgrad.
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Ett exempel på torkningsluftens förmåga att suga i sig vattenånga med samma värmemängd blandad med olika 
luftvolymer:

För uppvärmning av 10 000 m³ luft från 0°C till 50°C behövs det samma värmemängd som för uppvärmning av 7 
100 m³ luft från 0°C till 70°C. Om dessa luftmängder förs genom spannmålslager i torken, sjunker temperaturerna 
motsvarande till ca 20°C och 70°C vid mitten av torkningstiden. Då kan10 000 m³ luft på +20°C innehålla högst 
170 kg vatten och 7 100 m³ luft på +27°C innehålla högst 188 kg vatten. Eftersom luft vid 0°C kan innehålla 5 g 
vatten per m³, går det in med 10 000 m³ luft på 50°C 50 kg och kommer ut 136 kg dvs. 86 kg netto och med 7 100 
m³ av luft på 70°C 35 kg och kommer ut 150 kg dvs. 115 kg netto.

Under praktisk torkning förorsakar den högre temperaturen snabbare avdunstning inne i kornet och därmed en 
skillnad mellan ångtrycken. Detta förbättrar torkningseffekten ännu mer än vad teoretiska beräkningar visar.

Om du strävar efter hög verkningsgrad, lönar det sig att du i vissa fall minskar luftmängden även om det inte skulle 
finnas orsak att höja temperaturen.  Målsättningen är att minska luftflödets hastighet så att luften ska strömma 
tillräckligt långsamt genom spannmålslagren. Om luften strömmar för snabbt, hinner den inte avdunsta hela den 
vattenmängd, som den annars kunde absorbera. Om luften lämnar torken för torr (också för varm), avlägsnas 
även nyttig värme med den. När du minskar luftmängden, kan det också bli nödvändigt att minska oljemängden 
(2-stegsautomatiken gör detta automatiskt). Det här medför betydande besparingar i energikonsumtionen.

Fuktbalanser

Ju torrare spannmålen blir, desto långsammare avdunstas vatten från korn. Därför sjunker utloppsluftens relativa 
fuktighet i takt med att torkningen avancerar.

Teknik för att minska luftmängden

Den luftmängd som sugs in i pannan begränsas med en manuell begränsningsanordning

Om du begränsar sugluften till pannan för mycket, stiger torkningstemperaturen för mycket och övergränstermo-
staten stannar brännaren emellanåt. Det här får inte hända, eftersom torkningseffekten då minskar drastiskt och 
torkpannan påfrestas betydligt mer än om produktionen av värme var jämn. Du kan rätta till situationen genom att 
öka luftmängden eller minska konsumtionen av olja.
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Att mäta luftmängderna

Luftmängden kan mätas endast under testförhållanden. Man kan ändå mäta luftmängden relativt genom att mäta 
lufttrycket i torkens inloppsluftkanal. I mätaren avläser man lufttrycket som skillnad mellan vattenytorna.
Exempel! 15 mm under nollan och 15 mm över nollan gör 30 mm v.p. (mottryck)

Ju mera man stryper luftmängden, desto mindre är mottrycket.

Riktvärdet för spannmål är 20–40 mm och för rybs 15–30 mm.

Om variationerna är stora, är orsaken att mätpunktens plats har ändrats eller rörsystemen är olika. Därför är mot-
trycksmätaren bättre lämpad för mätning av variationerna i en och samma tork än för jämförelse av olika torkar.

ÖVRIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR TORKNINGSEKONOMIN

Undvik att torka för mycket (du behöver samma energimängd för torkning från 14 % till 12 % som för torkning 
från19 % till 14 %).

Undvik att torka mindre satser, eftersom effekten då också är mindre och verkningsgraden sämre.

Oljebrännarens inställningar inverkar direkt på värmeverkningsgraden. Inställningarna för förbränningsluften måste 
vara rätt.  Om du byter munstyckena eller justerar oljetrycket, ska du också ställa in förbränningsluften.

Du kan beställa service på oljebrännaren från en specialverkstad med ett mellanrum på 2–3 år – i detta samman-
hang ska också munstyckena bytas ut. På det sättet kan man eventuellt slippa undan egna serviceåtgärder helt.
Användaren ska ändå ta hand om att pannrummet och skyddsnätet för sugöppningen för luft hålls fria från damm 
och skräp.

Bra service av maskineriet förbättrar användningsekonomin.

Se till efter den årliga sotningen att sotningslokets tätning håller absolut tätt after avstängningen.

Minska torkning på natten. Torkning på natten förbrukar alltid mera inköpsenergi än torkning på dagen.

Se till att elevatorn lyfter spannmål på full effekt under påfyllningen och tömningen.

Se också till att effekten på förrensarens fläkt hålls så hög som möjligt utan att korn rycks med i luften.
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EVENTUELLA STÖRNINGAR
Om mataranordningen stannar och signalljuset för cirkulationsstörning tänds

 - skyddssäkringen för mataranordningens motor har utlösts
 - skyddssäkringen för bottenskruven har utlösts
 - elevatorn har stannat

Om elevatorn stannar och signalljuset för cirkulationsstörning tänds (som följd stannar mataranordningen, bot-
tenskruven och brännaren i automataposition)

 - se installations- och bruksanvisningar för elevatorn för störningssituationer på elevatorn 

Störningar i brännaren:

 - oljan är slut
 - ljusmotståndscellen är sotig eller trasig
 - vatten i oljefiltret eller filtret igensatt
 - någon av avstängningsventilerna i oljerörsystemet stängt
 - värmereläet för brännarmotorn har utlösts
 - servicebrytaren för oljebrännaren är i position 0
 - lufttillförseln till brännaren har blockerats
 - se mera utförliga störningstabeller i installations- och bruksanvisningar för torkpannan och oljebrännaren

Om signalljusen för torkning och avkylning i automatcentralen är tända samtidigt medan väljarbrytaren står i posi-
tion KÄSIK (handmanövrering) och om brännaren slocknar då du vrider väljarbrytaren i position AUTOM, ska du 
vrida kyltidstimern i position 0. Ställ in avkylningstiden på nytt och kontrollera att inställningen för utloppsluftens 
temperatur på digitaltermostaten är klart högre än temperaturen i utloppskanalen. Tryck ned startaren för torken. 
Torkningen börjar normalt. 
Obs!  Elevatorn, bottenskruven och mataranordningen ska vara först igång.

UNDERHÅLL OCH ISTÅNDSÄTTNING PÅ VINTERN
Smörj en gång i veckan:

 - elevatorns lager
 - bottenskruvens lager
 - mataranordningens lager
 - förmedlararmar i mataranordningen (2–3 droppar olja)

Årligen:

 - service på oljebrännaren (anlita en yrkesperson)
 - mät oljenivån i kuggväxeln för mataranordningens motor (= inga oljeläckage)



Antti-Teollisuus Oy 61 408111 03-2019

Vacboost M13

Vinterunderhåll

Städa torken grundligt Rengör torkens bottenkon, mataranordningar, luftgavlar och de övre behållarna på insidan. 
Rengör förrensarens fläkt
Lämna rengöringsluckorna öppna men stäng sugöppningen till torkpannan. Stäng luckorna på elevatorns nedre 
ända så att gnagare inte kan skada skopremmen.

GARANTI
Garantitiden för Antti-torkar är en (1) användningssäsong. Garantin gäller tillverknings- och materialfel. För elmo-
torerna gäller de skilda garantivillkor som importören har beviljat.

Garantin förutsätter att man vid montering, drift och service har tillämpat angivna instruktioner och gällande be-
stämmelser.

Man ska komma överens med tillverkaren om alla garantiärenden innan några åtgärder vidtas.
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BEKLÄDNAD AV VAGNEN
 

Dessa anvisningar är ett tillägg till anvisningarna för beklädning av den sneda luftanslutningen på en vagntork. Se 
instruktionsboken 408061 för Stand Alone för närmare upplysningar om beklädning.

Beklädnadspaketet för vagnen innehåller beklädnadsplåtarna, isoleringsull och vita lister. Paketet passar vagn-
modellerna C255, C320 och C365.

Uppgifter om mått och åtgång samt isoleringsull finns i tabellen.

Beklädnadsplåt RAN-20, nyttobredd 1090-1100, max. profilhöjd 20 mm
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Vagntork C255 2 2 4 2090 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 59,4 433 53,5 80

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

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

Beklädnad
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Avskärning av beklädnadsplåtarna
 

Torksektionens gavelplåt (1 st. av del 1) ska skäras av vid plåtens nedre ända som bilden visar. Du kan också 
skära av triangelplåten (del 2) från samma plåt. Överplåten för den sneda delen skärs av från profilplåten 2 (del 3).

Lisäpeltien asettelu
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Beklädnadslisterna 

Beklädnadslisterna

Del nr. Benämning Antal
1 Bekädnad, ytterhörnslist 150 x 150 L=2000 20
2 Bekädnad, innerhörnslist 150 x 150 L=2000 3
3 Bekädnad, fållist 110 x 15 L=2000 7
4 Bekädnad, förlängningslist 60 x 20 x 60 L=2000 3
5 Bekädnad, täckplåt *)
6 Hård isoleringsull på 30 mm *)
7 Bekädnad, ytterhörnslist, snedanslutning L=1350 2
8 Bekädnad, innerhörnslist, snedanslutning L=1085 1

*) = se den separata tabellen för åtgång och längder
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Montering av fästlisterna vid beklädnaden

Fäst fästplattan A75807 och C-listen A75806 vid luftgavelns sneda del med borrskruvarna 4,8x13. Montera isole-
ringsskivan mellan fästplattan A75807 och luftgaveln.

Verhoilu Vaihe 1
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Böj C-listen A75806 i luftkanalens form och fäst den med borrskruvarna. Montera isoleringsskivorna på plats.

Verhoilu Vaihe 2
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Montera beklädnadsplåtarna på torksektionens sida i enlighet med anvisningen 408061. Fäst delen 2 vid be-
klädnadsplåtens vertikala fog och böj plåten i luftkanallisternas form. Bocka upp triangeldelen av plåten enligt 
öppningskanten i torksektionens gavelplåt (del 1). Plåten ska monteras på 60 mm avstånd från luftgavelns nedre 
kant, på samma höjd som sidoplåtarna. Avståndet från luftanslutningens mittfog till den inskurna kanten ska vara 
540 mm. Plåten 1 ska böjas i luftkanallisternas form.

Verhoilu Vaihe 3
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Mellanlisterna A75808 ska monteras på luftanslutningens sidoplåtar emot fästlisterna. Fäst dem vid sidorna med 
takplåtsskruvar. På den övre ytan kommer en profilplåt och därför ska den här ytan inte används för fastsättning.

Verhoilu Vaihe 4
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Plåten 3 ska däremot fästas med sin nedre kant på samma nivå som de övriga plåtarna. Hörnlisterna (del 7) ska 
böjas i lämplig form och monteras på plats. Fäst dem inte nära sin övre kant.

Verhoilu Vaihe 5
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Innerhörnlisten 8 ska skjutas in bakom den plåt som hänger ovanifrån, mot den inskurna kanten av plåten. Fast-
sättning med takplåtsskruvar.

Verhoilu Vaihe 6
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Hörnlistens 1 nedre del ska böjas i lämplig form och fästas med takplåtsskruvar. Fållisterna på den nedre kanten 
monteras sist.

Verhoilu Vaihe 7
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Översättning av originalet
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