Malli 2014 →
Pikakäyttöohje tyhjiöilmanpoistin Reflex Servitec mallit 35 -120
Tämä ohje ei korvaa tehtaan omaa käyttöohjetta – lue se huolellisesti läpi.
1. Kun Servitec on liitettetty verkostoon tarkista että liittimet on liitetty oikeisiin
putkenhaaroihin, sininen = tulo, punainen paluu verkostoon, vihreä=
automaattitäyttö ( vain jos on käytössä)
2. Avaa venttiilit, poista ilma putkista ja pumpun pesästä.
3. Paina Menu näppäintä. Valikossa lukee Servitec Magcontrol.
4. Mikäli et käytä automaattitäyttöä, paina OK ja muuta nuolinäppäimillä
Levelcontrol toimintamuodoksi (pelkkä ilmanpoisto).
5. Kieli -valitse tässä FI painamalla OK ja nuolinäppäintä.
6. Valikkoon tulee ”Lue käyttöohje”. Paina OK ja nuolinäppäintä.
7. Ohjelma kysyy ”Päätetäänkö ohjelma?”. Valitse K.
8. Paina Menu. Tulet Asiaksvalikkoon. Siirry eteenpäin.
9. Mikäli olet valinnut Levelcontrol näyttöön tulee ”Kaasunpoisto”. Paina OK ja
valitse ”Jatkuva kaasunpoisto”.
10. Valitaan”Aika jatkuva kaasunpoisto”. Valitse 24-120 h verkostosta riippuen.
11. Jos valitaan Magcontrol ( automaattinen lisätäyttö aktivoidaan)
- Kone kysyy vähimmäispainetta ”PO” – syötä verkoston staattinen paine + 0,2
bar.
- Kone kysyy varoventtiilin avautumispainetta - syötä ja muista että
vähimmäsipaineen PO ja varov. paineen ero olta VÄHINTÄÄN 1,0 BAR.
12. Lopuksi paina ”Auto” näppäintä, pumppu menee päälle.
Ota yhteys ongelmatilanteesssa ralf.ekqvist@termovent.fi
Termovent OyAb puh 0400 -705406
ralf.ekqvist@termovent.fi
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Ilmoitus
Minimipaine

Veden puute

Potentiaaliva
paa kontakti
Kyllä

-

Syy

Ilmoituksen
nollaus

Poistaminen

Vain kun asetuksena on
Magcontrol.
• Pineen asetusarvo
alittunut.
• Vuoto
• Pumpun häiriö.
• Paisuntasäiliö viallinen.
Veden puutteen anturi on ollut
liian pitkään kytkettynä.
Liian paljon ilmaa verkostossa

•
•
•
•
•
•
•

Tarkista asetusarvo
asiakas- tai
huoltovalikosta.
Tarkista veden pinnan
taso.
Tarkista pumppu.
Tarkista paisuntasäiliö.
Avaa
kaasunpoistoletku.
Puhdista lianerotin.
Vaihda
kaasunpoistoventtiili.
Puhdista lianerotin.
Vaihda
kaasunpoistoventtiili.

02.2

Veden puute

-

Veden puutteen anturi on ollut
liian pitkään kytkettynä.
Liian paljon ilmaa.

•
•

02.4

Veden puute

-

Alipainetta lisäsyötön aikana.

04.1

Pumppu

Kyllä

Pumppu poissa toiminnasta.
• Pumppu jumissa.
• Pumpun moottori viallinen.
• Pumpun moottorisuoja
(Klixon) lauennut.
• Sulake viallinen.

Avaa lisäsyötön
palloventtiili.
• Pyöritä pumppua
ruuvimeisselillä.
• Vaihda pumpun
moottori.
• Tarkista pumpun
moottorin sähköosat.
• Vaihda 10 A:n sulake.

-

Quit

Quit

Quit

