SECO
Osuszacz / regenerator entalpii
Instalacja, rozruch i konserwacja
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Opis ogólny
SECO

Wirnik SECO

Przep³ywy powietrza
Strugi powietrza musz¹ przep³ywaæ przez masê akumulacyjn¹ w
przeciwpr¹dzie, aby SECO pracowa³ z pe³n¹ efektywnoœci¹ i aby
nie dopuœciæ do zanieczyszczenia. Na dop³ywie, powietrze musi
byæ filtrowane

Prêdkoœæ przep³ywu powietrza
SECO osi¹ga najwy¿sz¹ efektywnoœæ, gdy prêdkoœci przep³ywu
powietrza zawiera siê w przedziale 1,5 do 2,0 m/s. Dla obu
strumieni mowa tu o prêdkoœci w p³aszczyŸnie czystej powierzchni
wlotu do rotora.

Wirnik SECO jest wymiennikiem ciep³a, umo¿liwiaj¹cym tak¿e
efektywny transport wilgoci. Wirniki te s¹ równie¿ u¿ywane do
osuszania.
Podstawowym materia³em SECO jest w³óknina celulozowa,
nas¹czona chlorkiem litu w opatentowanym procesie trwa³ej
impregnacji. Taki materia³ dzia³a odka¿aj¹co i podlega bardzo
nieznacznemu pêcznieniu pod wp³ywem wilgoci. Bakteriobójcze
dzia³anie chlorku litu gwarantuje wysoki standard higieniczny
urz¹dzenia i instalacji.
Celulozowy materia³ masy regeneracyjnej jest produktem
pochodzenia naturalnego, maj¹cym te¿ naturaln¹ kurczliwoœæ i
rozszerzalnoœæ. St¹d mog¹ siê pojawiaæ nieznaczne
nieregularnoœci kszta³tu. To zjawisko nie wp³ywa na
funkcjonowanie i stabilnoœæ struktury wirnika.
Obudowa jest wykonana z odpornego na morsk¹ wodê aluminium.

Tryb pracy / Prêdkoœci obrotowe

Podgrzewanie powietrza regeneracyjnego
Wymiennik SECO jest przystosowany do temperatury regeneracji
najwy¿ej 70 ºC. Temperatura powietrza i samego wirnika nie
mo¿e d³ugotrwale przekraczaæ powy¿szej wartoœci. Grza³ka
powietrza musi byæ zainstalowana w tak dobranej odleg³oœci od
rotora, aby nie przegrzaæ celulozowej masy regeneracyjnej.
Wentylatory zawsze musz¹ pracowaæ ³¹cznie z grza³kami
powietrza.

Wilgotnoœæ powietrza regeneracyjnego
Aby osi¹gn¹æ wyraŸny efekt suszenia, powietrze regeneracji musi
mieæ wilgotnoœæ wzglêdn¹ ni¿sz¹ od wilgotnoœci powietrza
oszuszanego. Na wymiennik SECO nie mo¿e nap³ywaæ powietrze
przesycone, ani zawieraj¹ce wodê (kropelki, mg³a itd.).

U¿ywany jako regenerator entalpii (jednakowe efektywnoœci:
temperaturowa i odzysku wilgoci), wirnik obraca siê z prêdkoœci¹
10 obr./min.
Z prêdkoœci¹ 20 obr./h porusza siê ten sam wirnik, zastosowany
jako sorpcyjny regenerator wilgoci, czy osuszacz.
Dla osi¹gania optymalnej wydajnoœci, konieczne jest ci¹g³e
obracanie masy akumulacyjnej.
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Ustawienie i monta¿
SECO

Koñcowa fabryczna kontrola jakoœci
Koñcowa kontrola w wytwórni jest poœwiadczona ¿ó³t¹ naklejk¹ za
pokryw¹ serwisow¹. To poœwiadcza, miêdzy innymi, kompletnoœæ
zestawu wysy³kowego (wraz z uk³adem regulacji). W przypadku
uwag lub zapytañ w tym wzglêdzie prosimy podaæ numer
kontrolny i datê oraz oznaczenie rotora SECO i numer fabryczny.
Oznaczenie rotora i numer mo¿na znaleŸæ na tabliczce
znamionowej umocowanej na pokrywie serwisowej. Dodatkowo,
numer fabryczny wybity jest na ramie przy pokrywie.

Wirniki segmentowane
Wirniki o œrednicy ponad 1800 mm s¹ przeciête na segmenty,
przedzielone przek³adkami. Ramy s¹ dzielone, gdy ich wymiar
(wys./ szer.) przekracza 2500 mm. Po zmontowaniu ca³ego
wirnika w dolnej czêœci ramy, nak³ada siê na ni¹ czêœæ górn¹.

Ogólne warunki monta¿u
Pod³o¿e musi byæ poziome i p³askie, aby nie wyst¹pi³y
naprê¿enia. Na ramê wymiennika nie mog¹ dzia³aæ ¿adne
zewnêtrzne si³y, jak np. te, wynikaj¹ce z przy³¹czenia kana³ów.
Nap³yw powietrza na SECO musi byæ równomierny i prostopad³y
do powierzchni czo³owej. W celu serwisowania, musi byæ
zapewniony dostêp do rotora w miejscu zabudowy. Swobodna
przestrzeñ, co najmniej 400 mm, jest niezbêdna przy dzielonych
wirnikach SECO.
Regulacja mechaniczna
Ustawienie
Wirnik SECO musi byæ ustawiony na mo¿liwie poziomym pod³o¿u.
Prawid³owe pod³¹czenie rotora wskazuje napis „Abluft/Wywiew”.
Od tak oznaczonej strony musi nap³ywaæ powietrze wywiewane.
W przypadku monta¿u poziomego, W³aœciwy rysunek mo¿na
otrzymaæ od producenta. Nale¿y unikaæ skoœnego nap³ywu, który
mo¿e zak³ócaæ obroty masy akumulacyjnej. W razie koniecznoœci,
nale¿y zastosowaæ kierownice wyrównuj¹ce strugê.

Koñcowej regulacji (centrowanie, regulacja ³o¿ysk i uszczelnieñ) i
uruchomienia rotora SECO zawsze musi dokonaæ pracownik firmy
Klingenburg lub osoba przez ni¹ przeszkolona i upowa¿niona.
Przy³¹czenie kana³ów
· Obudowa SECO nie mo¿e przenosiæ ¿adnych dodatkowych
obci¹¿eñ, tak¿e podczas ³¹czenia jej z instalacj¹.
· Do monta¿u kana³ów z obudow¹ zaleca siê stosowanie wkrêtów
samowierc¹cych.
· W celu konserwacji i serwisowania, musi byæ zapewniony
dostêp do rotora w miejscu jego zabudowy.
· Rotory SECO zaprojektowano do pracy w przeciwpr¹dzie
(powietrze osuszane / regeneracyjne). Przypadek
wspó³pr¹dowego przebiegu, prosimy skonsultowaæ z nami.
· Praca we wspó³pr¹dzie wi¹¿e siê ze znaczn¹ strat¹ wydajnoœci.
Dodatkowo zwiêksza siê zagro¿enie osadzania zanieczyszczeñ.

Rozmiary regeneratorów SECO
Rozmiar rotora SECO okreœlony jest poprzez wymiary obudowy.
Kontrola koñcowa
Przed uruchomieniem rotora konieczne jest dok³adne
sprawdzenie, czy nic nie przeszkadza w swobodnym obrocie
wirnika. Wszelkie ocieranie czy zaczepianie musi zostaæ usuniête.
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Napêd i regulacja obrotów
SECO

Silnik napêdowy
Silniki napêdowe do rotorów SECO, s¹ to trójfazowe
motoreduktory z niezale¿nie zasilanymi wentylatorami
ch³odz¹cymi i zasilaniem 400/230V, wyposa¿one w bezpiecznik
termiczny dzia³aj¹cy przy 140 ºC. Silniki te musz¹ byæ po³¹czone
w trójk¹t i zasilane przez regulator KS4/KS7, z aktywnym
zabezpieczeniem termicznym. Reklamacje gwarancyjne nie bêd¹
uwzglêdniane, jeœli którykolwiek z tych warunków nie zostanie
spe³niony. Silnik ³atwo mo¿e zostaæ przeniesiony do innego
naro¿nika, jeœli w trakcie monta¿u w instalacji oka¿e siê to
potrzebne. W normalnych warunkach u¿ytkowania, motoreduktor
nie wymaga konserwacji (do¿ywotni system smarowania w
przek³adni).

Pasek klinowy
Stosowane s¹ paski klinowe z oznaczeniami SPZ i SPA. W³aœciwej
d³ugoœci pasek ³¹czy siê w pêtlê za pomoc¹ spinki. W regularnych
odstêpach czasu musi odbywaæ siê sprawdzanie i regulacja
naprê¿enia paska, gdy¿ naturalnie nastêpuje jego wyd³u¿anie, a¿
do mo¿liwego przekroczenia zakresu regulacji napinacza.
Zalecenie to musi byæ œciœle przestrzegane podczas pierwszych
400 godzin pracy rotora. Jeœli nast¹pi zbytnie rozluŸnienie i
œlizganie siê paska, nale¿y go skróciæ.

Uk³ad regulacji
1

Dostêpne s¹ dwa typy regulatorów:
- KS4 400-watowy, do wirników o rozmiarze do 3760 mm
- KS7 700-watowy, do wirników o rozmiarze ponad 3760 mm.

2

Prosimy zapoznaæ siê z odpowiedni¹ instrukcj¹ regulatora
do³¹czon¹ do urz¹dzenia.

5

3
6
4

1 Ko³o wirnika
2 Pasek klinowy
3 Ko³o pasowe
4 Spinka paska

7

5 Silnik z przek³adni¹
6 Wieszak silnika
7 Sprê¿yna
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Uwagi o konserwacji i bezpieczeñstwie
SECO

Uszczelnienia
Szczotki uszczelnienia s¹ wyregulowane fabrycznie i nie
wymagaj¹ interwencji u¿ytkownika.

£o¿yska kulkowe
Zainstalowane ³o¿yska kulkowe s¹ niemal bezobs³ugowe i s¹
zaprojektowane do pracy przez 100 000 godzin. Konserwacje nie
s¹ konieczne, przy normalnych warunkach pracy.

Uwagi specjalne
Je¿eli w instalacji nie ma obejœcia rotora, SECO musi byæ ci¹gle
powoli obracany lub obracany okresowo (w interwa³ach),
sterowany w odpowiednim trybie. Chroni to wirnik przed
nadmiernym absorbowaniem wilgoci i koncentracj¹
zanieczyszczeñ po jednej stronie wirnika.
Tylko te œrodki mog¹ zapewniæ samoczyszcz¹ce dzia³anie wirnika.
Ich zaniedbanie prowadzi do utraty wa¿noœci gwarancji.
Szczególnie podczas rozruchu centrali, wa¿na jest gotowoœæ
wirnika do pracy, gdy tylko rusz¹ wentylatory.
Obwód zegara uruchamia siê automatycznie, jeœli nie pojawi³ siê
sygna³ rozruchu rotora. Na wyœwietlaczu regulatora pojawia siê
odpowiedni komunikat.

Czyszczenie
Rotory mog¹ byæ oczyszczane strug¹ sprê¿onego powietrza.
Struga ta powinna byæ skierowana prostopadle do powierzchni
czo³owej wirnika. Nie jest mo¿liwe stosowanie jakichkolwiek cieczy
myj¹cych. U¿ycie cieczy mo¿e spowodowaæ uszkodzenie lub
zniszczenie masy akumulacyjnej rotora. Od pocz¹tku u¿ytkowania
nale¿y chroniæ przed zanieczyszczeniem filtrami powietrza.

Uwaga!

Zalecamy stosowanie dodatkowej sygnalizacji dŸwiêkowej
(dostêpnej w opcji), uruchamianej przez regulator obrotów
równoczeœnie z komunikatem awarii. Prosimy zapoznaæ siê z
opisem w instrukcji do regulatora.
Bezruch wirnika mo¿e skutkowaæ wch³anianiem nadmiaru wilgoci.
Chlorek litu nie uwalnia siê z wirnika, dziêki impregnacji, lecz tylko
pod warunkiem prawid³owej eksploatacji. Materia³ zawiera inhibitor
i nie dzia³a agresywnie na metale.
Poni¿sza informacja jest przyklejona na obudowie SECO:

Przez pierwsze dni pracy rotora, nale¿y regularnie nadzorowaæ
funkcjonowanie elementów mechanicznych i elektrycznych.
Uwaga!
Podczas pracy wentylatorów, regulator obrotów zawsze musi
byæ zasilany i w stanie dopuszczenia do pracy, z
uruchomieniem poprzez sygna³ steruj¹cy, b¹dŸ z klawiatury. W
przeciwnym wypadku, wirnik jest zagro¿ony nadmiernym
ch³oniêciem wilgoci.

Ostrze¿enie
Procedura zabezpieczenia, zakodowana w regulatorze obrotów,
powoduje automatyczny restart falownika- i uruchomienie
napêdu- po up³ywie nastawionego czasu zw³oki. Trzeba zadbaæ,
by nie powsta³o zagro¿enie dla osób i przedmiotów, gdy nast¹pi
automatyczny restart.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i modyfikacji bez wczeœniejszego uprzedzenia / 01.2006
SECO

Klingenburg GmbH
Boystraße 115
45968 Gladbeck
GERMANY
Tel.
+49 (0) 20 43 / 96 36 - 0
Fax
+49 (0) 20 43 / 7 23 62
e-mail: klingenburg@klingenburg.de
web:
www.klingenburg.de

Klingenburg International sp. z o.o.
ul. Kopernika 34
58-100 Swidnica
POLAND
Tel.:
+48 (0) 74 / 851 24 24
Fax:
+48 (0) 74 / 851 27 00
e-mail: klingenburg@klingenburg.pl
web:
www.klingenburg.pl

Klingenburg Shanghai Representative Office
Room 24/P Jinsui Mansion
No. 379 Pudong South Road
Shanghai
P.R. CHINA
Tel.:
+86 (0) 21 / 68 86 92 51
Fax:
+86 (0) 21 / 68 86 99 31
e-mail: klingenburg@klingenburg.cn
web:
www.klingenburg.cn
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