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Droogmachine  Nr.:  GCMD-serie

naambord
Referentie  af  
fabriek  keuring

-20ÿ
punt:

verbruik:

ÿ  0,03  MPaNominale  drukdauw

regeneratiegasVerwijs  naar  de

Drukval:

Nominale  volumestroom:

2ÿ  Te  voorziene  potentiële  risico's  en  voorzorgsmaatregelen

1ÿ  De  OOBA  OUT  OF  BOX  AUDITÿ

3ÿ  Technische  parameters

2.2  Perslucht  kan  schade  toebrengen  aan  het  menselijk  lichaam  en  de  installatie,  bediening  en  

het  onderhoud  van  de  apparatuur  moeten  worden  uitgevoerd  door:

Open  de  verpakking  van  de  apparatuur  voorzichtig.  Controleer  de  apparatuur  zorgvuldig

personeel.

1.1  Wees  voorzichtig  bij  het  uitpakken  van  apparatuur  om  schade  aan  apparatuur  te  voorkomen.

vragen  voor  installatie,  neem  dan  contact  op  met  onze  professionele  en  technische!

geluidsisolatie  moet  worden  overwogen  vóór  installatie;

schade  aan  de  apparatuur  veroorzaken  of  de  levensduur  verkorten.  Als  je  wat  hebt

het  werk.  Als  het  geluid  een  impact  heeft  op  de  werkomgeving  of  het  personeel,

2.1  Onjuiste  configuratie  of  gebruik  van  persluchtsysteemapparatuur  kan:

2.4  De  apparatuur  zal  een  bepaalde  hoeveelheid  geluid  produceren  tijdens  het  proces  van:

vervoerder  en  leverancier  op  tijd.

onderhoud  van  elektrische  apparaten  in  de  apparatuur.

1.2  Als  apparatuur  beschadigd  wordt  tijdens  het  uitpakken,  neem  dan  contact  op  met  de

2.3  Professioneel  personeel  is  verantwoordelijk  voor  de  installatie,  bedrading  en

professioneel  personeel.

tegen  de  uitrustingspaklijst.  Controleer  de  apparatuur  op  beschadigingen.



G1/2ÿ

naambord

Verwijs  naar  de

IP65

Werkkracht

druk:

diepte  (mm)

50

druk:

Breedte

Werkomgeving

Lawaai:

1,3  MPa

Maximale  inlaat

Verwijs  naar  de
2  ÿ  50ÿ

naambord

80  dBÿAÿ

Beschermingsgraad:

*

naambord

Interfacegrootte:

levering:

Minimaal  werken

Hoogte

temperatuur:

Maximaal  werken

*

temperatuur:

Netto  gewicht:

Nominale  werkdruk:  0.7MPa

Verwijs  naar  de

0,4  MPa

Nominale  inlaattemperatuur:  35  ÿ

4ÿ  Installatie  van  de  apparatuur

compressor  correct  is  geselecteerd  en  geïnstalleerd:  luchtcompressor  biedt

4.2  Zorg  ervoor  dat  het  vaste  punt  van  de  apparatuur  het  gewicht  van  de

koppeling  installatie  is  ook  optioneel)

4.5  Zorg  ervoor  dat  de  koppelingsmodus  van  adsorptie  droge  machine  en  lucht

relevante  eisen.

apparatuuronderhoud.

koppeling  installatie  modus  van  droog  contact  (zonder  energiebesparende  eis,

4.4  Zorg  voor  een  juiste  stroomvoorziening.

4.3  Zorg  ervoor  dat  de  verbindingsleiding  tussen  de  apparatuur  voldoet  aan  de

4.1  Er  moet  voldoende  ruimte  rond  de  apparatuur  zijn  om  de  veiligheid  en

koppeling  installatiemodus  zonder  contact  of  luchtcompressor  biedt  niet:

apparatuur  en  is  stevig  geïnstalleerd.



Over  de  verstelbare

Afbeelding  1ÿ  installatie-  en  plaatsingsschema  van  MD-droger

De  grond

Luchtuitlaat

expansieschroef:

Luchtuitlaat

M8  schroef  of  anker

G1/2  Luchtinlaat

De  linker  G1/2Het  rechter  uiteinde  G1/2

de  volgende  eisen.  Raadpleeg  bij  twijfel  de  apparatuur

ÿ  Watergehalte:  relatieve  vochtigheid  ÿ  100%,  geen  vloeibaar  water.  

ÿoliegehalte:  ÿ  0,6  mg/m3.  ÿvaste  deeltjes:  ÿ  5  muon.

4.5  Heel  belangrijk!  Zorg  ervoor  dat  de  luchtbron  die  de  droger  binnenkomt,  voldoet  aan:

leverancier.



moet  worden  betaald  om  de  luchtuitlaatklep  niet  volledig  te  openen,  anders  kan  dit  leiden  tot:

5.3  Wanneer  de  druk  van  tank  1  de  nominale  druk  bereikt,  opent  u  de  inlaat

klep  van  de  droger  langzaam;

overbelasting  van  de  droger  en  beïnvloeden  de  prestaties  van  de  droger.

5.1  Sluit  de  inlaat-  en  uitlaatkleppen  van  de  droger  en  de  uitlaatkleppen  van  de

5.6  Wanneer  de  druk  van  gasopslagtank  2  de  nominale  druk  bereikt,

5.4  Open  droge  mechanische  en  elektrische  bron;

gasopslagtank  2;

4.6  aanbevolen  processtroom

5.5  Open  langzaam  de  luchtuitlaatklep  van  de  droger.  Op  dit  moment  speciale  aandacht:

open  langzaam  de  klep  aan  het  luchtuitlaatuiteinde  van  gasopslagtank  2  om  lucht  toe  te  voeren

naar  de  gasinstallatie.

5.2  Start  de  luchtcompressor;

Figuur  2  ÿschema  van  het  systeem

Servicegas

Luchtcompressor

apparatuur

Luchttank  1 Luchttank  2Ondiepe  regeneratie

adsorptie  droogmiddel:

ator

water

filter

Stof

separaat

Gas-

Hoog  rendement  filter

5ÿ  Opstartprocedure



6ÿ  Schematisch  diagram  van  de  hoofdstructuur  van  de  droger:

Figuur  3:  hoofdstructuurdiagram  van  GCMD-type  exsiccator  zonder  warmteregeneratie
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Afb.  5ÿ  elektrisch,  mechanisch  en  luchtbedradingsschema  van  de  droogmachine

(de  afbeelding  laat  zien  dat  A  caviteit  droog  is  en  B  caviteit  regeneratief)

Figuur  6.  Werkingsprincipe  van  de  desorptiedroger  van  het  GCMD-type

7ÿ  Werkingsprincipe  van  droger:



magneetventiel  d  bevindt  zich  in  de  gesloten  toestand  en  de  juiste  afvoermagneetventiel;

via  de  inlaatwisselklep  a.  Het  vocht  in  de  perslucht  is:

magneetklep  wordt  bestuurd  door  de  programmasignaaluitgang  van  de  schakelkast,

Rechter  ontlading  demper  e  'lossing.  In  het  bovenstaande  proces,  de  linker  ontlading

In  het  hele  werkproces,  de  beweging  van  de  linker  en  rechter  ontlading:

Droogproces:  de  perslucht  komt  de  linkerkamer  van  de  droger  binnen

Werkingsprincipe  van  droger:

Vochtvoerende  lucht  door  de  rechter  uitlaatmagneetklep  d.

de  droger  kan  continu  worden  gedroogd.

afwisselend  tussen  linker  en  rechter  holtes,  zodat  de  perslucht  die  binnenkomt

rechterkamer  door  de  regeneratieve  smoorklep  c  om  het  adsorbens  te  regenereren.

Cyclus:  het  bovenstaande  proces  van  drogen,  regeneratie  en  opladen  wordt  uitgevoerd

Regeneratieproces:  een  kleine  hoeveelheid  droge  perslucht  komt  de

geleidelijk  in  evenwicht  brengen,  de  juiste  kamer  voorbereiden  om  te  drogen.

8.1  Alle  veiligheidskwesties  moeten  worden  begrepen  bij  het  onderhoud  van  de  apparatuur.

regeneratieve  smoorklep  c  om  het  adsorbens  te  regenereren.

apparatuur.  Een  kleine  hoeveelheid  droge  lucht  komt  de  rechterkamer  binnen  via  de

komt  de  rechter  kamer  binnen  via  c.  Maak  de  linker  en  rechter  holte  druk

droge  lucht  wordt  afgevoerd  via  de  uitlaatwisselklep  b  in  de  stroomafwaartse

Laadproces:  Nadat  de  regeneratie  van  de  juiste  holte  is  voltooid,  sluit  u  de  rechter  

afvoermagneetklep  d',  een  kleine  hoeveelheid  droge  perslucht

de  drukverandering  in  de  holte.

d  'is  in  de  open  toestand.

geabsorbeerd  door  het  adsorbens.  Hierdoor  kan  de  perslucht  drogen.  Meeste  van  de

de  beweging  van  de  inlaatwisselklep  en  de  uitlaatwisselklep  wordt  geregeld  door:

8ÿ  Voorzorgsmaatregelen  voor  onderhoud



venster  van  de  basis  zijn  normaal  of  niet;  Controleer  tegelijkertijd  de  linker

dat  er  geen  druk  in  de  apparatuur  staat.

9.1  elke  dag:  Controleer  of  de  drie  statusindicatoren  van  "normaal  werken",  "adsorbent  

onderhoud"  en  "adsorbent  overbelasting"  op  het  indicatielampje

uit  de  luchtbron,  verwijder  de  resterende  lucht  in  de  apparatuur  en  bevestig:

8.2  Sluit  de  inlaat-  en  uitlaatkleppen,  controleer  of  de  apparatuur  geïsoleerd  is

9.4  om  de  drie  jaar:  Vervang  adsorbens,  filter,  afdichtingsvereisten,  relevante  O-ringen  en  

andere  afdichtingen.

volgens  de  gebruiksomgeving  van  de  apparatuur.

9.3  om  de  twee  jaar:  Vervang  de  persmagneetklep.

8.6  De  onderhoudsfrequentie  van  de  apparatuur  moet  worden  bepaald

emissiedemper  elk  jaar.

8.5  Onderhoud  van  de  apparatuur  wordt  geregistreerd  en  bewaard.

proces  van  verrichting,  waaraan  tijdens  het  onderhoud  aandacht  moet  worden  besteed.

9.2  jaarlijks:  Stel  de  uitlaatdemper  elk  half  jaar  af  en  vervang  de

8.4  Het  oppervlak  van  de  magneetklep  kan  hoge  temperaturen  veroorzaken  in  de

of  het  normaal  is  of  niet.

afvoer  magneetventiel,  rechts  afvoer  magneetventiel  staat:

8.3  Bevestig  dat  de  stroom  is  uitgeschakeld.

9ÿ  Apparatuuronderhoud



10ÿ  Probleemoplossen

1

3

De  groene  werking
indicator  is  niet  aan

4

Methode  voor  probleemoplossing:

2
uitlaten.

druk,  temperatuur,  stroming,

voeding  van  de  droger  en  herstart

serieel

continue  uitlaat.

ÿ  vervang  het  magneetventiel.

de  nominale  waarde.

deadline.
ÿadsorbens  vervangen.

ontwerpvereisten  voor  de  levensduur.  ÿ  

storing  van  de  controller.

ÿ  magneetventiel  defect.

eerste  keer  of  uitschakelen,  

na  opnieuw  opstarten,  uitlaat

droger  is  slecht.

ÿ  hoge  inlaattemperatuur.

levensduur  van  het  adsorbens  is

het  adsorbens  heeft  de  overschreden

ÿRaadpleeg  de  fabrikant.

operatie  procedures.

ÿ  vervang  de  controller

overtollige  olie  in  de  droger.

kwaliteit  voldoen  aan  de  eisen.

de  droger.

nummer

ÿonjuiste  behandeling  van  gas

Koppel  de  stroom  los

ÿvervang  de  controller.
klep  continu

ÿcontroleer  of  de  luchtbron

ÿ  vervang  het  adsorbens.

De

ÿ  storing  van  de  controller.

klep  verschijnt

ÿDe  luchtinlaatstroom  overschrijdt

op  het  punt  om  het  ontwerp  te  bereiken

Na  het  opstarten  voor  de

onderhoudslampje  brandt,  de

ÿ  lage  inlaatdruk.

Het  uitdrogende  effect  van

ÿ  vervang  het  adsorbens.

indicatielampje,  de  levensduur  van:

(Het  adsorbens  is  mislukt)

Het  storingsverschijnsel  Mogelijke  redenen  voor:

Niet  volgens  de  boot

Ontladingsmagneet:

bron,  vloeibaar  water  of

ÿhet  gele  lampadsorbens

ÿ  rode  lamp  adsorbens  overbelasting


