
1 Ръчен режим на работа

2 Автоматичен режим н аработа

Нормална работа се обозначава със зелена лента. Вижте раздела "Сервиз и поддръжка" за
описание на различните кодове за грешки и индикатори за състояние.
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Фигура № 8 контролна кутия
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Контролната кутия има копче за управление 
насепаратора за маслена мъгла. Тя също има 
пространство за допълнително копче за 
контролиране на CIP модула
(опция).

Стартирайте машината, като завъртите ключа в положение "I".
LED лентите на тялото ще светнат в зелено по време на стартиране и експлоатация. 
Стартирането обикновено отнема около. 30 секунди.

!

Внимание!

Ако външен източник управлява включване и изключване на машината
трябва да сте сигурни, че сепараторът не се изключва твърде често. 
(повече от 1 път на час). Няма проблем мист филтъра да работи 
целият работен ден, дори и през почивките (най-много до 1 час).
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Lova - експлоатация

Управляващата електроника на Лова е интегрирана 
в тялото и се управлява посредством отделна 
контролната кутия (виж фиг. 8).

Ако копчето е в положение "AUTO", работата на Лова се контролира от сигнал от 
външен източник. (Машината на която е инсталирана)

Статус, индикация,  Lova

Лова има система за индикация на състоянието. LED ленти отпред и отзад показват различни на 
цвят светлини, които мигат с различна честота в зависимост от статуса на машината. Системата за 
контрол измерва спада на потока и налягането през HEPA филтъра и изчислява степента на 
пълнене на филтъра и другите зададени параметри.



!

!

Сервиз и поддръжака

ОПАСНО!

ОПАСНО!
Изключете захранването и изключете електричеството от контакта, 
преди да започнете работа по машина.

Редовна поддръжа
Необходимостта  от  поддръжка  зависи  от  приложението.  Поддръжката  се  състои  главно  от 
почистване на машина от натрупаните материали. Ако е инсталиран CIP, той може да се използва за

Осъществява се заедно с периодичната поддръжка и се състои от следното:

     Проверка, машината трябва да работи нормално, без вибрации или течове.

      Веднъж годишно входящите и изходящите тръби на машината трябва да бъдат демонтирани, а 

каналите инспектирани и почистени.

Почистване на машината
Необходимостта от почистване зависи от приложението. Налепите могат да се натрупат по 

вътрешните стени на машината и от външната страна на ротора.

Уверете се, че изходната тръбата за отделеното масло не е задръстена с отпадъци и налепи. 
Ако е необходимо, почистете с вода и четка.
Демонтаж на ротора за почистване може да се извършва само от квалифициран техник, 
одобрен от 3nine. Свържете се с 3nine за повече информация.
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Внимание!
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 почистване.
 Редовно проверявайте винтовете и болтовете на машината и ги затягайте, когато се налага.

 Проверявайте кабела на двигателя и останалата част от електрическата инсталация за щети и т.н.
Годишна профилактика

Ако машината е оборудвана с "Advanced control system", операционната програма има вграден 
цикъл на миене. Виж описанието на системата за контрол за допълнителна информация 
относно тези функции. 

Не пртискайте маркучите, въздуховодите и т.н. във входа на 
машината, когато машината работи - чужди тела могат да 
навредят на ротора. Ако се използва измиване под високо налягане, 
налягането на помпата не трябва да превишава 120 бара и водата не
трябва да бъде по-гореща от 50 ° С.

Изключително важно е машината и роторите да бъдат спрели напълно
преди да започне каквато и да е работа по машината. Сепаратора за 
маслена мъгла съдържа няколко въртящи се елемента, които могат да 
причинят наранявания на персонала. Изключете захранването и 
изчакайте пет минути преди отваряне на машината.
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Сервиз на ротора

Внимание!

Сервиз и поддръжка
Почистване с интегрираният цикъл на измиване

Индикатори за състоянието и кодове за грешка

GREEN

Аларма, поток............................................ 

Нормална работа ....................................

Аларма, филтър..........................................
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Индикатори за състояние и кодове за грешка

Аларма, поток ........................................... 

Аларма, филтър.........................................

Ремонти на ротора и неговите компоненти, изискват задълбочени 
познания и могат да се извършват само от експерт техник, одобрен 
от 3nine. Неправилните ремонти могат да доведат до повреда на 
машината и не се обхващат от гаранцията.

Най-лесният начин за почистване на сепаратора за маслена мъгла е с помощтта на измиващият 
цикъл, който се извършва автоматично всеки път, когато машината е изключена, без да е спряно 
захранването. Машината може също да изпълняват цикъл на измиване при стартиране. 
Параметър 18.32 контролира колко пъти ротора променя посоката при стартиране на машината.
Настройката по подразбиране е нула, т.е. няма цикъл на измиване при стартиране. 
След приключването на всяка работна смяна, пускайте в ръчен режим цикъл на имиване.

LED лентите отпред и отзад на сепаратора за маслена мъгла показват различни цветни светлини, 
които мигат с различна честота в зависимост от състоянието на машината.

Смяна между зелено и синьо показва, че HEPA филтъра започва да се запушва. 3-секундно
синьото е сигнал, а 30-секундно синьо е аларма. Когато се покаже аларма, от машината може да 
започне до изтича маслена мъгла. Сепараторът трябва да се огледа, а филтъра да се замени, ако 
случаят е такъв. Ако алармата се покаже, филтърът е толкова задръстен, че в повечето случаи това 
ще доведе до изпускане на маслена мъгла от машината.
Смяна между зелено и червено, показва, че потокът в сепаратора на маслена мъгла се губи поради 

причина несвързана с HEPA филтъра. Уверете се, че нищо не пречи на потока, например задръстена 
защитна мрежа на сепаратора или блокиран тъбопровод до сепаратора за маслена мъгла. Ако не се 
намерят други ограничители на потока, трябва да се проверят каналите на сепаратора за маслена 
мъгла. Сигналите се индикират с 3-секундно червено, а алармите се индикират с 10-секундно 
червено.
Неуспешна операция се отбелязва с червено, например ако машината не е включена или е била 
изключена поради повреда, напр. скъсан/паднал ремък (недостатъчно натоварване, код за 
грешка FT.17 на честотния преобразувател) или претоварване (код за грешка FT.01). Вижте 
ръководството за честотен преобразувател за идентификация на други повреди.

Свързан със захранването, не работи.......
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Смяна на HEPA филтър
Ако филтърът се запуши, трябва да се смени, за да се гарантира продължаването на 
правилното функциониране на сепаратора за маслена мъглата.

5.  Можете  да  смажете  контактната  повърхност  на  уплътнението  с  вазелин,  за  да  се  улесни 
инсталацията  на  нов  филтър.  Уверете  се,  че  филтърът  е  натиснат  докрай.  Заключването  на 
филтъра става чрез завъртане на заключващият лоста обратно в хоризонтално положение.

6. Поставете отново капака и стартирайте сепаратора за маслена мъгла.

Фигура № 11 Заключващи лостове                                                 Фигура № 12  Филтър

Фигура № 9 Затягащи винтове                                     Фигура № 10  Махане на капака
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      След това отстранете капака, като го издърпате нагоре от неговия канал и след това навън.
3.  Освободете филтъра чрез завъртане на двата лоста за заключване (С), така че те да сочат нагоре.

1. Уверете се, че устройството е изключено и роторите са спрели напълно.
2.  Свалете капака (A),  като се развъртят две-четвърти от винта (B)  в  горната част на капака.   

4.   Извадете  старият  филтър.  Имайте  предвид,  че  уплътнението  понякога  може  да  заседне  към 
основата  и  може  да  е необходимо  филтъра  да  се  извади  нагоре,  за  да  се  освободи 
уплътнението.
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Лова е оборудвана с интегриран манометър, който показва с помощта на LED лентата, кога е 
време за смяна на филтър.



Смяна на задвижващ ремък
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Роторите на сепаратора за маслена мъгла са задвижват посредством ремъчна предавка. Ако 
задвижващият ремък трябва да се смени, защитният капак на ремъка под машината трябва да бъде 
отстранен. 
Забележка: може да се наложи леко да се разхлабят целият сепаратор за маслена мъгла от неговите 
гумени крачета за да се създаде достатъчно пространство за отстраняването на капака
1.  Капакът е закрепена с четири винта, по два от всяка страна, които не трябва да бъдат махани.           
  

 да намалите натиска върху обтегача и така да улесните монтирането на ремъка.                          
 

 

 Развийте винта (B) и свалете винта и стопера (C)
3.  Отстранете стария ремък.
4.  Монтирайте новия ремък. Когато е необходимо, намалете напрежението на обтегачите на ремъците   
 с една ръка, за да се улесни монтажа. Завъртете моторната ролка няколко пъти, за да позволи на 

ремъка да "легне" на ролката. Не е необходимо да центрирате ремъка особено внимателно над 
ролките: когато ролките се завъртят, ремъкът ще се опита да се центрова сам, при стартиране на  
машината.

5. Поставете обратно упора на рамото на обтегача на ремъка.
6.   Натиснете защитният капак на ремъка обратно на мястото му и затегнете гайките.
7. Стартирайте машината и проверете дали ремъкът автоматично се центрира върху ролките.

       Разхлабват се (А), няколко завъртания ще са достатъчни, за да освободите защитният капак.
       Когато гайките са разхлабени, капакът може да се издърпа към двигателя и след това да се отстрани.
2.  Може да се наложи да премахнете упора на рамото на обтягача на ремъка, за да бъдете в състояние
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Отстраняване на проблеми

Проблем              Възможна причина            Мерки за отстраняване
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2. Машината вибрира 
силно / излъчва 
ненормален
шум

Проверка на маркировката, свържете отново

Недостатъчно 
сепариране

Виж точка 1. Проверете задвижващият 
ремък

7. Силен поток на течност

8. Роторът или роторите, 

Проверка на ръководството на честотният пре-
образувател. Свържете се със сервиз на 3nine.

Уверете се, че захранването е свързано и че
проблемът не е в главният предпазител

фазите на мотора ако е необходимо

1. Машината не стартира    Няма захранване

Въртящите се части докосват
невъртящи части

Дисбаланс в ротора

Повреда  в  мотора  или 
лагера на ротора

                             
Запушен изход за 
охлаждаща течност
Не преминава въздух 
през машината

задейства или захранването е
прекъснато

Машината не работи Виж точка 1 по-горе

Машината работи над 
капацитета си поради 
неправилната инсталация

Роторът се върти в грешна 
посока
Запушен изход за
охлаждаща течност

филтърът е запушен        Сменете филтъра

Роторът/роторите 
не се въртят

CIP потокът е твърде висок

Честотният  преобразувател 
въртят необичайно бавно

CIP потокът е твърде висок

е настроен грешно

Електрическа повреда
тотният преобразувател 

                                                    Проверете дали честотният 
преобразуварел е настроен правилно      
  

тръбата на входа или вътре в машината. 
Почистете, според изискванията

Проверка  за  възможно  запушване  в 
 Машината е запушена

Почистете изхода

Свържете се със сервиз на 

                                               
Проверете, дали няма чужди тела във

Ротор / ротори не въртят            Вижте точка 1 Проверете задвижващият
 ремък

Свържете се със сервиз на 

Разхлабен винт Затегнете  вината                         

Вижте точка 6

 входовете и изходите. Уверете се, че

CIP модула и неговите настройки
Проверете, дали клапана за  постояннен 
поток е инсталиран ( (1.6 л / мин)

6 Нисък или никакъв       
въздушен поток

9. Код за грешка при чес-

Проверка на функционирането на  
от изходната тръба

Проверка на  машината Отстранете 
проблема, ако е възможно. В противен 
случай се свържете със сервиз на .

Огледайте ротора през входа за маслена 
мъгла. Големи количества от мръсотия и 
твърди частици могат да причинят 
дисбаланс. Почистете, според изискванията.

3. Проблем с обратната 
Почистете изхода

                                                       

4. Машината спира              Предпазителят на мотора се

 ротора / ротори се движат 
свободно

охлаждаща течност
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