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 RY-600Mלמייבש אוויר  מדריך טכניהוראות הפעלה 

 

 

 

 הקדמה

 מטרה

ידע אודות המבנה, התקנה, מידע, לרבות מעל מנת שתוכלו להכיר היטב את סופג הלחות שלכם, מסופק לכם 

 הקשורעקרון, תהליך עבודה והוראות מפורטות, בהן תוכלו למצוא את הצגת המוצר, השימוש בו ומידע אחר 

 אליו.

 .סופג הלחותידע מסוים לפני שאתם לומדים להכיר את  בעליעליכם להיות 

 וטיפול באוויר נרכש. באפשרותכם להבין את המדריך היטב.ידע הנלווה אודות בקרה אוטומטית מרק ה
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 תכנים

 לחות, דרכי הפעלה, תחזוקה וכשלים רגילים ונטרול כשלים. לספיגתמערכת בקרה 

 כל הזכויות שמורות

 הזקוקים להתייחסות ופונקציות נלקחו בחשבון טרם כתיבת מדריך זה.נושאים 

 אנו שומרים לעצמינו את הזכות לעדכן/להסביר את כל התכנים הכלולים במדריך זה.

 אזהרה!

כל עבודות חיבור הרכיבים החשמליים יבוצעו על ידי אנשי מקצוע מקומיים, בהתאם לתנאי ההפעלה 

, אובדן חיים ואובדן רכוש. אנא קראו היטב מדריך זה טרם ביצוע עבודות פיזיתהרלוונטיים, אחרת תתכן פגיעה 

חשמל, הימנעו מהפעלה לא נכון שיכולה לגרום לאובדן חיים ורכוש. אנא צרו קשר עם החברה שלנו במקרה של 

 תקלה או במידה ואינכם מבינים בצורה ברורה את מה שכתוב במדריך זה.
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 מבוא בנושא בטיחות .1

 בטיחות 1.1

תואם את תנאי דרישות ותקני הבטיחות האירופאים, עבודות הבטיחות עבור  RY-Mמסדרת  סופג הלחות

אנשים וציוד מבוצעות בתהליך העיצוב והייצור של המוצר. בכל חלק של מדריך זה, קיים מידע בטיחותי, מצוין 

 אזהרה. לשםבמפורש שקיימת הפעלה מסוכנת, "סימון סכנה" סומן בחזית 

, אולם  נועדו לשם הנחיה בלבד, והנן לסופג הלחותההפעלה הטובים ביותר במדריך זה מסופקים דרכי ונהלי 

באחריות אישית ואינן מחליפות את תקנות הבטיחות המקומיות. בעת התקנה והפעלה של הציוד, כל אחד ייקח 

 על עצמו את האחריות:

 .להגן על הציוד בהתאם למה שמתואר במדריך ולהסברים אודות הבטיחות 

  בטיחות המפעיל ועל בטיחותם של אחרים.לשמור על 

  יבוצעו על ידי אנשי מקצוע המתאימים לכך. סופגי לחותפעולות ועבודות תחזוקה של מכשירים 

  לחות סביב מכשירי הגנה מפני פיצוצים. לספיגתאין להתקין ציוד 

 .נתקו את מקור החשמל טרם פתיחת מכסה מכל סוג שהוא במעטפת המכשיר 

 דקות לכל הפחות ולאחר מכן לבצע את  15כשיר, יש לקרר את הציוד במשך עם סיום הפעלת המ

 פעולות התחזוקה.

  לוח התחזוקה צריך להיות סגור במידה ולא סופג הלחותאם אין כוונה לבצע פעולות תחזוקה של ציוד ,

 מתבצעות עבודות תחזוקה.

  לסופג לחות. אטמוספרילחות מוגבל לתנאי לחץ  לספיגתציוד 

 אחרת רכיבי חוגת סופג הלחות יהיו מזוהמים, סופג הלחותן יותקן טרם השימוש בציוד רכיב המסנ ,

 הלחות שלהם. ספיגתולכו יאבדו מכושר 

  אסורות: הלחות גסופהסרה או מחיקה של סימונים/הצהרות/הערות בציוד 

 .יש לשמור היטב על המדריך למשתמש לשימוש בעתיד 

 .יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד 

  סופג הלחותההיתר בכתב מידי היצרן נדרש טרם תיקון ציוד. 

 

 יישומים  1.2

בשל חוגת סופג הלחות המוצקה, ציוד זה ניתן לשימוש לייבוש באוויר בלחץ אטמוספרי. מכשיר זה יכול 

 .50°Cועד לטמפרטורה של  20°C-להמשיך לפעול בטמפרטורה של 

 לחות מתאים לשימושים הבאים: לספיגתהציוד 

 מקומות מלאים בגז משתך 
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  מערכתHVAC 

 35% -לחות נמוכה יותר מRH 

 יישומי זרם אוויר עם מעבר בודד 

 ייצור, אריזה, אחסנה, בדיקה ומחקר של תרופות. 

 .ייבוש ומניעת קורוזיה בטורבינות של תחנות חשמל 

 .טמפרטורת נמוכות, בייחוד בשילוב עם לחות נמוכה 

 .תנאי נקודת היטל נמוכה 

 יבוד אוויר.מערכות לע 

 אחסנת ארכיון של צילומים/סרטים 

 .העברה אווירית של אבקות 

 .תחנות שאיבה 

 .ייצור ואריזה של ממתקים 

 .ייצור מזון 

 .חדרי ניקיון 

 .ייצור רכיבים אלקטרוניים 

 .מחסני קירור 

 .)אחסנת זרעים )גרעינים 

 .מכונות הזרקה 

 ...ייבוש מכלים 

 

 תכנים מרכזיים 1.3

מתאים למשתמשים כלליים, בעיקר כולל הוראות התקנה, הפעלה, תחזוקה וניתוח  סופג הלחותמדריך זה של 

 כשלים בסיסי וכו'.

שלפני שהחברה  מדריך זה יסייע למשתמשים להכיר את הציוד היטב מבחינת המבנה והתפעול שלו, כך

בודות בע"מ, המדריך מספק שירות הדרכה כך שמשתמשים יוכלו לבצע ע  Hangzhou Ruiyaלמכשירי חשמל

 נלוות מסוימות המתקשרות להתקנה, להפעלה, לתחזוקה ולניתוח כשלים בסיסיים של המוצר. 

סופג בשעה, /³מ 580תקני על גלגלים, עם קצב זרימת אוויר של  RY-600 Mדגם  סופג לחותמדריך זה מציג 

אים לכל סוגי . מוצר זה מתמחזור האווירכולל יחידת חימום חשמלית המסירה את הלחות המערכת  הלחות

 תהליכי הייצור המצריכים טמפרטורה ולחות של אוויר תוך בקרה מדויקת.

 מבוא .2

 תיאור המוצר 2.1

 IEC&IP44תואם את כל דרישות תקן  לספיגת לחותעיצוב הציוד 

 עקרון 2.2
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 קראמייםהיא חוגה בעלת מבנה תאי )נקבובי(, שנוצר על ידי הרכב סיבים  סופגי הלחותהחלק המרכזי של 

מיוחד וג'ל סיליקון. החוגה מחולקת לשני אזורים באמצעות רכיב איטום, אחד הינו אזור עיבוד )אזור הסרת 

מופעל, שני זרמים של אוויר עוברים דרך  סופג הלחות. כאשר אוויר ממוחזרהלחות(, האזור השני הינו אזור של 

באמצעות ג'ל סיליקון בחוגה, האחר הינו ממנו  תיספגשני אזורים במקביל. אחד מהם הינו זרם אוויר שהלחות 

באמצעות זרם  נספגתלחות פעם נוספת. הלחות  לספוגאוויר חם לייבוש החוגה הפועלת כך שיהיה באפשרותה 

 מציג תהליך זה. 2.3האוויר החם וזרם האוויר המאוד לח. איור 

 תהליך עבודה 2.3

 

 מבנה 2.4

 מעטפת: 2.4.1

  הלחות מסדרת  ספיגתציודRY-M  מציג מבנה מסגרת עשויה פלדה, מוצק ונוגד קורוזיה, ובמקביל

 מצייד את רכיב הגשר הקר למניעת עיבוי.

  ,בקלות לנשיאה/להרמה של מסגרת הפלדה בזמן ניתן לעשות שימוש במלגזה מבנה מסגרת הפלדה

 תהליך ההובלה וההתקנה.

  ערוץ הבדיקה המרווח, לוח נייד שלם וישר או ציר דלת. כל השירותים האזוריים מוגדרים לצייד את

 פתיחה/סגירת הדלת, תיקונים ופעולות תחזוקה ניתנות לביצוע בקלות.

 כת איטום המגע, ערבות חזקה לכך שהפעלת רכיבי המתיחה האוטומטית הייחודית של הגלגל ומער

 הגלגל תהיה יעילה ומהימנה.

  בחירה ועיצוב כל סוגי רכיבי הפונקציה נחשבים לרכיבים המצמצמים את הלחץ, ומבטיחים פעולה

 מהימנה וחיסכון. 

 צינור לעיבוד אוויר 2.4.2

  ניתנים לניקוי  , מתפרק בקלות, לרוב35%ישנם מסננים עבור כל הפתחים לכניסת אוויר, יעילות של

 שלוש פעמים. 

 מנוע

 אזור ספיגת לחות

 אוויר יבש
 מפוח

 אוויר רטוב

 אוויר מטופל

 אזור הפעלה מחדש

 מחמם הפעלה מחדש?

 מפוח הפעלה מחדש
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  מאוורר צנטריפוגלי גרמני, להבי החוגה ומעטפת ספיראלית עשויה פלדה, יעילות גבוהה, דרגת רעש

 נמוכה, זרימת אוויר מהירה.

 .צינור עיבוד יכול להתחבר לציוד אחר המיועד לטפל באוויר בהתאם לצרכים של המשתמש 

 צינור לאוויר ממוחזר 2.4.3

  מתפרק בקלות, לרוב ניתנים לניקוי 35%ישנם מסננים עבור כל הפתחים לכניסת אוויר, יעילות של ,

 שלוש פעמים. 

  .עכב ישל מפוח  אוויר ממוחזרמיובא ישירות, בדומה למאוורר, קטן, קל משקל, עם דרגת רעש נמוכה

 .מלאה לספיגהניתנים , וודאו כי אדי המים והחום 60°Cבטמפרטורה של עד  מחזוראת העצירה בזמן 

 הבקר קולט אותות של משדר טמפרטורת החימום, הצינורות חימום לאוויר ממוחזר .- PID  מתכוונן

על מנת להבטיח טמפרטורת גלגל קבועה, והשגת מטרה של  SCR -מבפנים, מכוון את עוצמת ה

 חיסכון בחשמל.

 חוגת סופג לחות 2.4.4

, ומאפייני הביצוע שלהם משפיעים ישירות על סופג הלחותחוגת סופג הלחות וחלק המסגרת הם המרכז של 

 .סופג הלחותאיכות הביצועים ועל מאפייני 

 .גם חוגת סופג הלחות וגם רצועת האיטום מיובאים מחו"ל 

 ר ספיגת חוגת סופג הלחות עשויה מחומרים מיוחדים עמידים בחום, בעל מבנה מקומט המכיל כוש

 ספיגתלחות גדול, יוצר ממשקי אוויר רבים קטנים, בעל שטח מגע אוויר גדול, משפר את יעילות 

 הלחות.

  חוגת סופג לחותProFlute 

 מערכת הנעת גלגלים 2.4.5

  ממוקמת  רצועהה. רצועהההסיבוב האיטי של הגלגל ממומש באמצעות המנוע ורכיב העברת

 ההנעה.במסגרת הגלגל, ומונעת דרך גלגלת מנוע 

 התמודדו הרצועהיכול להבטיח שהחגורה יציבה מספיק, מונעת החלקה של  רצועהה רכיב מתיחת .

עם רכיבי הנעה להפעלה נכונה של המכשיר. הלוח הקדמי ניתן לפתיחה על מנת לבדוק את כיוון 

 סיבוב הגלגל.

 רכיב הגנה 2.4.6

 וזרת של מנוע הגלגל הגנה מפני העמסת יתר על המנוע וקצר חשמלי: עיבוד המנוע, הפעלה ח

 מכניסים את פונקציית העמסת היתר וההגנה מפני קצר חשמלי.

  הפעלה חוזרת של מאווררים )כולל גלגל( ימשיכו נעצר באופן טבעי, סופג לחות הפסק הגנה: כאשר

 ומטה. 60°Cלפעול עד שהפעלה חוזרת של רכיב החימום מתקרר לטמפרטורה של 

  מתג המנוע, הפעלה חוזרת של טמפרטורה גבוהה, עצירת גלגל אזעקות כשל )תקלה( עבור: הפעלת

 וכו'. האותות יופיעו בלוח ההפעלה.

 

 מידות 2.4.7
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 מידות של תיבת הבקרה מרחוק

 

 שימו לב: זהו חלק לא סטנדרטי, יש להזמינו בנפרד.

 מדדים 2.4.8

 מדד פריט מספר סידורי

 RY-600M דגם 1

 מלחלח סופג לחות סוג 2

 הרץ 50וולט/  220 מתח חשמלי 3

 יציאת אוויר לח

 כניסת אוויר לתהליך ייבוש כניסת אוויר לשחזור

 יציאת אוויר יבש
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 קילו וואט 3.8 מתח כניסה  4

 אמפר 20 זרם חשמל 5

 70°C ~20- טמפרטורת הפעלה 6

 20°C ~ +70°C- טמפרטורת אחסנה 7

 ק"ג/לשעה 3.0 קיבולת 8

 מ"מ Φ 100בשעה /³מ 200 זרימת אוויר ממוחזר 9

 מ"מ Φ 200בשעה /³מ 580 מטופלזרימת אוויר  10

 מ"מ 860*415*755 מידות המוצר 11

 ק"ג 65 משקל 12

 

 .60%והלחות נשמרת על  20°Cנתוני הקיבולת מחושבים בזמן שטמפרטורת הסביבה היא שימו לב: 

 גרף קיבולת 2.4.9

 

 התקנה .3

 מבוא 3.1

להתקנת המוצר. מידע זה יסייע לכם לעבודה בצורה נכונה עם  חלק זה כולל הוראות עבודה המתקשרות

 המכשיר.

 הובלה ואחסנה 3.2

, כל אחד מהם ייבדק טרם שליחתו ללקוח. במידה וקיים סופג הלחותעל מנת להבטיח את איכות ומהימנות ציוד 

 הלחות טרם התקנתו, יש לשים לב לדברים הבאים: ספיגתצורך לאחסן את ציוד 

  להרוס את המארז המקורי.אין להשליך או 



 בע"מ Hangzhou Ruiyaהחברה למכשירי חשמל 

10 
 

 .הימנעו מנזק גופני 

 אבק, כפור וגשם. הגנו מפני 

 בדיקה 3.3

ראשית כל, בדקו האם נגרמו נזקים כלשהם בזמן הובלת המוצר. פתחו את המארז ולאחר מכן חברו את תקע 

החשמל למקור חשמל לבדיקת המוצר. במידה ומתגלה נזק כלשהו, אנא צרו קודם כל קשר עם היצרן. שנית, 

, ובדקו האם מערך הצינורות מתאים. במידה והתנאים הסביבתיים ותנאי ההתקנה למכשירחברו את הצינורות 

 אינם מספיק טובים, אנא צרו קשר עם היצרן ומתכנני המוצר יסייעו לכם לשפר את העבודה עם המכשיר.

 הזזת המוצר 3.4

ק"ג בערך. על מנת למנוע פגיעה או נזק כלשהו, השתמשו ברכיב הנשיאה  300הינו  סופג הלחותמשקלו של 

נלקח בחשבון  סופג הלחותבשלב תכנון וההרמה של המכשיר להזזתו. הימנעו מהפיכת המכשיר על פיו. 

 השימוש ברכיב הנשיאה וההרמה.

 מיקום המוצר 3.5

יצוע פעולות תחזוקה ובדיקה, יש לשמור לנוחות במתאים לשימוש במקום סגור ובמקום פתוח.  סופג הלחות

. על מנת למנוע עיבוי בתוך המכשיר, אין מ"מ( 800על מרווח מסוים סביב המכשיר )מרווח של לכל הפחות 

טל. נוסף על כך, אם המכשיר מותקן ם טמפרטורת האוויר מתחת לנקודת הבתנאים בה סופג הלחותלמקם את 

 ימים למניעת גשם, שלג, אבק וכו'.במקום פתוח, יש לנקוט באמצעי הגנה מסו

 בסיס התקנה 3.6

יש להתקין על גבי משטח אופקי או מצע אופקי, ולמשטח או למצע צריכה להיות קיבולת  סופג הלחותאת 

. לאחר סיום עבודות ההתקנה, מומלץ לבדוק שוב באם סופג הלחותמספיק טובה על מנת לשאת את משקל 

ישר באמת, המשיכו לעבודה הבאה. אם המלחלח דורש התקנה קבועה,  סופג הלחותישר. רק אם  סופג הלחות

 חורי ההרכבה ייעשו ברגליות הפלדה המיוצרות מראש.

 חיבור צינור 3.7

  היות תואמים לערכים המומלצים על פי תקן ל הממוחזרעל ממדי צינורות האוויר המעובד והאוויר

ISO7807,ובינתיים הברגים מוגבלים לגודל של  . יש לחבר את הצינורות בעזרת חלק החיבור שבאוגן

 מ"מ. בזמן חיבור צינורות הייבוא )הכניסה( והייצוא )היציאה(, להלן מספר הערות: 20

 .על מנת לצמצם את אובדן הלחץ הסטטי, עשו כמיטב יכולתכם על מנת לקצר את אורך הצינור 

 גולוונים( הקשיחים לכלול על מנת להבטיח איכות ביצועים של המכשיר, נדרש מכל אבזרי הצינור )המ

 אוויר אטים.

  לצינורות צריכה להיות קיבולת טובה של בידוד תרמי, ואז תמנע  תופעת עיבוי הלחות בתוך דופן

 הצינור, והצנרת לא תהיה חלודה.

  לצמצום הרעשים והרטט המועברים לאורך הצינורות, יש לעשות שימוש בחלקים האיכותיים, הרכים

 בחלקים המשותפים.והחזקים האטימים 

  במידת הצורך. הממוחזראת שסתום האוויר יש להתקין בצינורות של האוויר המעובד ושל האוויר 



 בע"מ Hangzhou Ruiyaהחברה למכשירי חשמל 

11 
 

  המופעל במקום פתוח, או אז על נקודת החיבור של צינור  מסופג הלחותמוכנס  הממוחזראם האוויר

ק ופסולת, להיות גבוהה מספיק הרחק מהקרקע על מנת למנוע שאיפה של אב הממוחזרהאוויר 

ובמקביל חייבת להימצא הרחק ממקורות זיהום, כגון פליטות אנרגיה, אדים וגזים. על מנת למנוע 

לכל הפחות בין נקודת חיבור צינור  1שאיפה של אוויר רטוב לתוך המכשיר, על המרחק להיות מטר 

להיות מתוכנן כך . נוסף על כך, על הצינור הממוחזרהאוויר הרטוב ובין נקודת חיבור צינור האוויר 

 שימנע כניסה של שלג וגשם.

  ישנה רטיבות גדולה בתוך צינור האוויר, עדיף להתקין את צינור האוויר הרטוב לתוך מדרון המוטה

כלפי מטה, כך שהמים יזרמו החוצה בקלות בזמן שאוויר רטוב מתעבה למים בשם הנמכת 

 הטמפרטורה.

הרטוב, המים מתעבים בקלות בדופן הפנימית של הצינור. כיוון שמאוד רטוב בצינור האוויר היזהרו!  

במידה וקיימת סכנה של קיפאון, יש לנקוט באמצעי בידוד תרמי בזמן שהטמפרטורה נמוכה. נדרשת תמיכה 

 מספיק טובה מתחת לצינורות.

 

 איור להתקנת צינורות הפעלה מחדש

 צינור לרכיב הפצה 3.7.1

 ספיגתלחות. על מנת להבטיח את אפקט  בספיגתאת הציוד להסרת לחות יש להתקין בחדר הזקוק לטיפול 

 הלחות הטוב ביותר, על מפוח המפיץ להיות מותקן סביב הפתח ליציאת אוויר יבש.

 צינור לאוויר רטוב 3.7.2

, עדיף להתקין את צינור האוויר הרטוב לתוך מדרון המוטה כלפי הלח ישנה רטיבות גדולה בתוך צינור האוויר

הנמכת הטמפרטורה שלב אחרי מטה, כך שהמים יזרמו החוצה בקלות בזמן שאוויר רטוב מתעבה למים בשם 

 שלב.את הרשת יש להתקין במאחז הצינור בחוץ, ולמנוע כניסה של דברים שונים לתוך הצינור.

 של אווירלמחזור צינור  3.7.3

 מים

 מ"מ 10רוחב = 

 

 מ"מ 10רוחב = 

 

 רישות

 

 רישות

 

 יציאת אוויר רטוב

 יציאת אוויר רטוב

אוויר ממוחזר במקום 
 פתוח

 תיבה אנכית
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, רשתות התיל צריכות להיות מצוידות כך שימנעו כניסה הממוחזרככל הניתן קצרו את אורך צינור כניסת האוויר 

של פסולת לתוך הצנרת. במצבים מסוימים ניתן לעשות שימוש בחיבורי תעלה, את שסתומי וויסות זרימת 

של כניסת אוויר במהלך הפעלה ניסיונית של  מחזורהאוויר יש להתקין על גבי הצינור על מנת להבטיח 

 המכשיר.

 לחות ספיגתבשטח של  סופג לחות 3.7.4

לחות יכול לעשות שימוש ישירות  לספיגתלחות, הציוד  לספיגתלחות מותקן בחדר הזקוק  לספיגתכאשר הציוד 

, ללא צורך המערכת צינורות. במקרה כזה, התקינו רשת הגנה בלבד הממוחזרבאוויר הסגור עבור האוויר 

צינורות שתותקן הפתח כניסת האוויר  בכניסה, אולם באזור פלט האוויר היבש צריכה להיות מסופקת מערכת

 היבש, ולהפיץ את האוויר היבש באופן שווה בחדר.

 בחדר נפרד סופג לחות 3.7.5

ולחבר אותם לחדר לחות מותקן בחדר נפרד, יש לבצע את כל חיבורי צנרת הייבוא והייצוא,  לספיגתכאשר ציוד 

יר ולאחר מכן שליחת האוויר היבש , סילוק הלחות מהאווסופג הלחות. ספיגת האוויר מהחדר סופג הלחות

 חזרה לחדר דרך הצינור.

 הנחיות להתקנה

 במקרה של התקנה במקום סגור

מטר  2פתח כניסת הפעלה מחדש של האוויר ופתח יציאת האוויר הרטוב יותקנו במקום פתוח, במרחק של 

 ביניהם. אין צורך בצינור לפתח כניסת האוויר המעובד.

 במקרה של התקנה במפעל

להתקין את פתח היציאה לאוויר יבש ואת פתח היציאה של האוויר המעובד באזור הלחות במפעל. כל יש 

 השאר יותקנו מחוץ לחדר זה.

 במקרה של התקנה במקום פתוח

מקום סגור. אין יש להתקין את הצינורות לפתח יציאת אוויר יבש ולפתח כניסת אוויר מעובד באזור הלחות ב

 צורך בצינורות לחורים הנותרים.

 

 במקום סגור

התקנה המקום מאוורר 
 היטב
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 חיבור חשמלי 3.8

זהירות!  על כל עבודות חיבורי החשמל להיעשות בהתאם לתקנים המקומיים התקפים לגבי התקנת  

תלת פאזי, מתח החשמל ותדר  ACציוד חשמלי ויבוצעו על ידי אנשי מקצוע מוסמכים לכך. המכשיר זקוק לספק 

 החשמל מצוינים על גבי לוחית השם.

  גבוה יותר מהמתח החשמלי והתדר החשמלי חל איסור לחבר את ספק הכוח למקור חשמל בעל ערך

 המצוינים.

  טרם אספקת ספקAC  האמתי על מנת לוודא כי תנודות  הסטאטוסתלת פאזי המסופק, יש לבדוק את

 .10%-+ -המתח החשמלי והתדר החשמלי אינן עוברות את ה

  שהמכשיר על המכשיר להיות מוארק. יש לכוון את המתג למצב של בידוד חשמלי על מנת להבטיח

 כבוי לחלוטין במהלך ביצוע עבודת בדיקה. המתג הראשי יחובר ישירות לרכיבי החשמל המרכזיים.

 חיבור רכיבים רגישים 3.9

 בעת התקנתם של רכיבים לגילוי טמפרטורה ולחות )רכיבים רגישים(, יש לעמוד בדרישות הבאות: 

  הרצפה, תוך שאתם מוודאים כי מטר מעל  1.5- 1את רכיבי גילוי הטמפרטורה והלחות יש להתקין

 ספיגת הלחות.הרכיב מסוגל לאתר את הנתונים הייצוגיים באזור 

  את רכיב הגילוי )האיתור( יש להתקין הרחק מאוויר יבש או מאוויר רטוב או מזרימת אוויר המגיעה

 מבחוץ.

 ר שמש כיוון גלאי טמפרטורה ולחות צריכים להישאר הרחק מציוד קירור, אין לחשוף אותם ישירות לאו

 ששינוי בטמפרטורה ישפיע על ההערכה בפועל.

  הלחות. ספיגתמערכת בקרה חיצונית צריכה להיות תואמת למעגל מתח החשמל הנמוך של ציוד 

 

 

 הוראות המתקשרות לבקרי טמפרטורה ולחות 3.9.1

פתח יציאה 
 לאוויר רטוב

פתח יציאה 

 לאוויר יבש

 

פתח כניסה 
 לאוויר מעובד

 פתח כניסה למחזור אוויר

 במקום פתוח

נקודת החיבור של צינור 

האוויר הרטוב מכופף כלפי 

 מטה, מונע סילוק לחות
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 ".powerמתג: הקליקו על לחצן "

 " מופיע על גבי הצג, והממסר כבוי.OFFכיבוי, "

 , הממסר נשאר כבוי בזמן תהליך החימום מראש:זמן שעבר, המכשיר מתחיל לבצע חימום מראשהפעלה, ערך 

 שניות: 5" במשך down" ועל לחצן "upנעילה/פתיחת נעילה: לחצו על לחצן "

 מצב נעילה, סימון הנעילה מופיע על גבי הצג. לאחר פתיחת הנעילה, הסימון נעלם. 

 ר.במצב נעילה לא ניתן להפעיל את המכשי

 הגדרת ערך הטמפרטורה והלחות:

 " למעבר לממשק ההגדרות.down" או על "upממשק משתמש, הקליקו על " .1

 " למעבר בין ממשק הטמפרטורה לממשק הלחות.switchהקליקו על " .2

 3" במשך down" או על "up" לערך המבוקש המוגדר, או לחצו על "down" או על "upהקליקו על " .3

 שניות להגדרה מהירה.

 ברגע שהערך המוגדר מפסיק להבהב, המכשיר חוזר באופן אוטומטי לממשק המשתמש. .4

 

 

 שימו לב: זהו חלק לא סטנדרטי, יש להזמינו בנפרד.

 .ניפוי שגיאות 4

 מבוא 4.1

הורכבה, וניתנת לחיבור לתיבת בקרה חיצונית להשגת  RY-600Mמערכת הבקרה של ציוד הסרת הלחות דגם 

שליטה מרחוק. אנא קראו את המדריך או היוועצו עם אנשי צוות או מומחים טכניים רלוונטיים. הבינו היטב את 

 ממדי ההפעלה ולאחר מכן הפעילו את המכשיר.

 בדיקת טרם הפעלהעבודות   4.2

 230Vacספק כוח 

 ניוטראל       פאזה
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מקצוע המכירים ומודעים לסכנות האפשריות הקיימות אזהרה! כל עבודות החשמל יבוצעו על ידי אנשי 

בזמן עבודה, כגון לחץ גבוה, טמפרטורה גבוהה. טרם הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, יש לבצע עבודות 

 בדיקה אחדות ועל מקור החשמל להיות כבוי במהלך הבדיקה. העבודות כוללות:

 ( "בדקו שהמתג מכוון על מצב "כבויOFF.) 

 ת האוויר שלם, החלקים השונים של הציוד נקיים.בדקו שמסנן כניס 

 .וודאו כי כל צינורות האוויר ללא סימני נזק וכי כל צינורות האוויר חלקים 

 ( "הפעילו את המכשיר, כוונו אותו למצב "ידניMAN.נוריות החיווי יידלקו ,) 

  ,וודאו כי כיוון הסיבוב נכון, הכיוון הנכון של הסיבוב צריך להיות זהה לכיוון החץ בדקו את המפוחים

מסופקת פונקציה לשינוי רצף  לסופג הלחותשבמעטפת המאוורר. אם סיבוב המאוורר אינו נכון, 

 השלבים.

 בדקו כי כיוון סיבוב חוגת סופג הלחות/הגלגל תואם את כיוון החץ ופרט לכך אשרו שאין החלקה בין 

 .לרצועההגלגל 

 ( "העבירו את המתג למצב "כבויOFF.המכונה אמורה להפסיק לפעול ,) 

 .וודאו כי מגן הפיוז הראשי נמצא תחת מדרג הספק מתאים, בדקו את מגן הפיוז המובנה 

 בקרת מכשיר .5

 מבוא 5.1

 כולל מערכת בקרה אוטומטית המופעלת בקלות.RY-600Mדגם  סופג לחות

לצוות הייעודי יש את היכולת להפעיל את המכשיר. אנא קראו גם את הקבצים בזמן תהליך ההפעלה, רק 

 הנלווים המצורפים לכך.

 

 לוח בקרה

 מציג את שעות העבודה המצטברות. טיימר:

 מציג את זרם החשמל של מחמם האוויר שטרם עבר טיפול בספיגת לחות.מד אמפר: 

 (:CX2010מד לחות )

 "CX2010"מדריך ההפעלה האחרון שיצא עבור  8.5ראו סעיף 

 המתג כולל שלושה מצבים. מתג:
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 (MANמצב עבודה ידני )

 מצב כבוי. 

 (.AUTמצב הפעלה אוטומטי ) 

 : משמע שהמכשיר יפעל ברצף עד לכיבויו.MANמצב 

ביבה תגיע לגובה : הפעלה אוטומטית, והמכשיר יושהה )ייכנס למצב "הכן"( ברגע שלחות הסAUTמצב 

שהוגדרו, המכשיר יפעל  RH -הלחות המוגדר. בינתיים, ברגע שלחות הסביבה עולה וגדולה יותר מנתוני ה

 שוב באופן אוטומטי.

(, המפוחים, הגלגל והמחמם יפעלו במקביל, מד האמפר AUTאו  MANהיזהרו! הפעלה )מצב  

יציג את זרם החשמל של מחמם האוויר שטרם עבר טיפול בספיגת לחות בזמן שהוא הופך ליציב. נוסף על 

הלחות  סופג, גלגל מאוורר MANכך, הטיימר יתחיל לצבור את זמן העבודה הכולל. כאשר המתג במצב 

קודם כל באמצעות  סופג הלחותיש לכוון את , AUTOכוון על מצב והמחמם יפעלו במקביל, ואז המתג מ

 (, כל החלקים יפסיקו לפעול.OFFלוח הבקרה או בקר הלחות החיצוני. המתג במצב כבוי )

 הגדירו שלבים:

, המשתמש CX2010 )keep lightlessידני(, מד הלחות ) –MANבזמן שהמכשיר "במצב עבודה   .1

 לחות )יפעל( באזור עד לכיבויו.  לספוגאינו יכול לכוון אותו אולם המכשיר ימשיך 

 RH -( יופעל ויציג את דרגת הCX2010"מצב עבודה אוטומטי", מד הלחות )-בעוד שהמכשיר ב .2

 הסובב הנוכחי טרם הגדרת המשתמש. ההגדרה שלו תתבצע כדלהלן:

, לחצו על מקש "מסך מועדפים"-בלבד למעבר ל" פעם אחת mode–לחצו על לחצן "מצבים  .א

"down" או "up( עד שמד הלחות "CX2010מציג את נתוני ה )- RH .המבוקשים 

 .99%-1%טווח ההגדרות הינו 

הסובב  RH-( יציג את דרגת הCX2010הקליקו על לחצן "מצבים" בפעם השנייה, מד הלחות ) .ב

 הנוכחי פעם נוספת(.

ם השלישית, עבודת ההגדרות הסתיימה. בזמן תהליך ההגדרות, הקליקו על לחצן "מצבים" בפע .ג

 מקור החשמל חייב להישאר מופעל.

 

 בטיחות 5.2

הציוד מכיל חלקים ניידים הזזים במהירות גבוהה, וודאו כי הלוחות סגורים טרם הפעלת המכשיר. על ההספק 

בתוך המכשיר. טרם כוונון נכון של זרימת האוויר המעובד וקצב האוויר שטרם עבר  sundryלהיות נכון, ללא 

דקות, וזאת על מנת למנוע נזק ליחידת  10-מ טיפול בספיגת לחות, זמן ההפעלה של הציוד צריך להיות פחות

ל מנת ע סופג הלחותהמאוורר. כאשר נורית התקלות מהבהבת או רכיב האזעקה פועל, הפסיקו מיד את פעולת 

. חל איסור מוחלט להפעיל את סופג הלחותלברר את סיבת התקלה ותיקונה, לאחר מכן הפעילו מחדש את 

 המכשיר בכוח. אחרת, תוצאות חמורות עשויות להיגרם.
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 הפעלה 5.3

 הפעלה ידנית: 5.3.1

 חברו את המכשיר למקור החשמל ונורית ההספק תידלק, המכשיר כעת במצב הכן.

 ,RY-600Mחיל לפעול, נורית ההפעלה נדלקת )לדגמים הקטנים הכוללים את הפעילו את המתג, המכשיר מת

RY-400M & RY-200M  אין נוריות הפעלה(. בינתיים, כל שאר החלקים מתחילים לפעול גם כן, כולל מנוע

 החוגה, מנוע האוויר שטרם עבר טיפול בספיגת לחות, מנוע המעבד וכו'.

 עצירה ידנית: 5.3.2

נתקו את מקור החשמל. מנוע המעבד מפסיק לפעול, אולם מנוע האוויר שטרם עבר טיפול בספיגת לחות ומנוע 

 .60°C -החוגה ימשיכו לפעול למשך זמן מה עד שהטמפרטורה הפנימית תהיה מתחת ל

 בקרה אוטומטית 5.3.3

"אוטומטי". רכיב על המכשיר ניתן לשלוט באמצעות אותות בקרה מרחוק בזמן שהוא מכוון על מצב הפעלה 

 קליטת האותות הינו חלק לא סטנדרטי, יש להזמין אותו מראש.

 אזעקת תקלה 5.3.4

המכשיר יופסק/יושהה בזמן שמשהו משתבש, בינתיים, הוא יתריע לגבי הסיבות לתקלה. המשתמש רשאי 

 לשתף את הבעיות אתנו לקבלת הדרכה נוספת.

 כיבוי 5.4

 שהמכשיר פועל!אין לנתק את מקור אספקת החשמל ישירות בזמן 

 תחזוקה .6

 מבוא 6.1

יכול לפעול למשך פרק זמן ארוך וזקוק רק למספר קטן של עבודות  RY-600Mלחות דגם  לספיגתציוד 

לחות. תדירות התחזוקה תלויה בתנאי ההפעלה ובאיכות  לספיגתתחזוקה, התחזוקה מועילה לציוד המיועד 

דרש יותר עבודת תחזוקה. בהתאם לכך, ההצעה היא סביבת ההתקנה. אם האוויר המעובד מכיל יותר אבק, תי

שמחזור התחזוקה ניתן לכוונון בהתאם למצב בפועל. אם התחזוקה אינה משביעת רצון, איכות הביצועים של 

 הלחות עשוי לרדת. סופג

דקות, וודאו כי רכיב החימום  15הלחות צריך להיות כבוי במשך  סופגטרם פתיחת לוחות הבקרה, ציוד  

 לחלוטין. מתקרר
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 נתקו את המכשיר ממקור החשמל טרם ביצוע עבודות תחזוקה. 

ישנו אזור עם טמפרטורה גבוהה )חלק של חימום אוויר ממוחזר( בציוד סופג הלחות, לכן יש לאפשר  

 למכשיר להתקרר עד הסוף ולאחר מכן להתחיל בפעולות התחזוקה שלו.

 רכיב המסנן 6.2

לחות מצוידים בשני רכיבי מסנן נפרדים, כולל אחד לזרימת האוויר המעובד והאחר לזרימת האוויר  ספיגתרכיבי 

הממוחזר. רכיבי מסנן מותקנים בפתח זרימת האוויר, ומנקים את האוויר הנכנס לרכיבי סופג הלחות. ניקוי או 

המכשיר ללא רכיבי מסנן, החלפת רכיב המסנן יבוצע בהתאם לכמות חלקיקי האבק שבאוויר. אין להפעיל את 

עשויים להיכנס לתוך המכשיר ולגרום נזק לחוגת סופג הלחות. יש לבצע בדיקה פעם מכיוון שלכלוכי האבק 

 בחודש.

 חוגה  6.3

אין צורך בתחזוקה כללית במצב רגיל. אולם, במידת הצורך עליכם לבצע את עבודת התחזוקה ולעשות שימוש 

 ר של הגלגל, יש לנקות אותו אולם לא יתר על המידה.באוויר דחוס לניקויו. בשל זיהום חמו

 מנוע  6.4

המנוע מצויד במסב, שחיי השירות שלו זהה לחיי שירות המנוע. לכן אין כל צורך בתחזוקה נוספת. יש לבצע 

 בדיקה פעם בשנה לראות שהכול תקין.

 יחידת חימום  6.5

 אין צורך בתחזוקה נוספת. יש לבדוק את תקינות הרכיב פעמיים בשנה.

 הנעה רצועת  6.6

 .הרצועהצריך לעבור בדיקה של חוזק  הרצועה. ציוד מתיחות הרצועהיש לבדוק על בסיס סדיר את מתיחות 

 הסרת תקלות .7

 פעולה לתיקון הבעיה סיבה אפשרית לבעיה תקלה

אין כל יכולת של ספיגת לחות או 

 יכולת מצומצמת

 המסנן סתום

 תקל במחמם החשמלי

 צמצום בזרימת האוויר

 אינה מסתובבת החוגה

 דליפה פנימית במכשיר

 שינויים בנפחי האוויר

שינוי בטמפרטורת האוויר 

 הממוחזר

 נקו או החליפו מסננים

 בדקו נתיכים

 וסופגי לחותבדקו פתחים 

 רצועהבדקו מתיחות של 

 בדקו קפיצים

 מדדו ובדקו נפחי אוויר

 בדקו מחמם אוויר ממוחזר
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 בדקו לוח בקרה ומעטפת דליפה של אוויר

 תקלה במאוורר תקלה בנתיך הראשי

 נפח אוויר גדול מדי

 החוגה אינה מסתובבת

 מחמם אוויר ממוחזר

 אין אספקת חשמל

 בדקו מאווררים ומנועים

 וסופגי לחותבדקו נפחי אוויר 

 בדקו מנוע הנעה

 בדקו מחמם אוויר ממוחזר

 בדקו נתיך ראשי

 אין מעגל בקרה סופג הלחות אינו מתחיל לפעול

 תקלה במעגל בקרה 

 תקלה בנתיב של לחצני הבקרה

 בדקו את נתיכי הבקרה

בדקו את אות הפעלה/עצירה 

 חיצונית

 בדקו רכיבים חשמליים

 חגורת ההנעה מחליקה החוגה אינה מסתובבת

 חגורת ההנעה מקולקלת או בלויה

 החוגה תקועה

 תקלה במנוע ההנעה

 הרצועהבדקו את מתיחות 

 החליפו חגורת הנעה

 ידית מרכזית, מסגרת החוגה בדקו

 החליפו את כל מנוע ההילוכים

 המסנן חסום אין נפח אוויר יבש או רטוב

 תקלה במאוורר

 צינורות חסומים

 נקו או החליפו מסננים

בדקו את המאוורר, את המנוע ואת 

 המדחף

ואת  סופגי הלחותבדקו את 

 הצינורות

 נספחים .8

 רשימת אבזרים 8.1

 המארזרשימת תכולת  8.1.1

מספר 

 סידורי

 הערות יחידה כמות תקן שם קוד

1 2012-x-xx-600-

010210 

סופג לחות 

 מייבש

RY-600M 1 סט  

2 2012-x-xx-600-

0102101 

מדריך 

 הוראות

RY-600M 1 חלק  

3 2012-x-xx-600-

0102102 

הסמכת 

 איכות

RY-600M 1 חלק  

4 2012-x-xx-600-

0102103 

תעודת 

 אחריות

RY-600M 1 חלק  

5 6904403090801E&S  דו"חCE 

 )עותקים(

RY-600M 2 חלקים  

 

 רשימת חלקי בלאי מהיר מרכזית 8.1.2
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מספר 

 סידורי

 הערות יחידה כמות גודל שם קוד

רשת מסנן   1

לזרימת אוויר 

 ממוחזר

לוחית דגם  חלק 1 

EU3 

רשת מסנן   2

לזרימת אוויר 

 מעובד

לוחית דגם  חלק 1 

EU3 

 4GN 150B מנוע לגלגל  3

25W 

 HTD-5M חלק 1

  חלק 1  רצועה  4

 

  תרשים חשמלי )גיליון נייר נוסף( 8.2
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 גרף מפוח מעבד )גיליון נייר נוסף( 8.3

 

 מנוע של החוגה

 מאוור לאוויר ממוחזר

 מאוורר לאוויר מעובד

 שעון

 חישן

 שחור

 אדום

 מחמם
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 (2.4.8איור מדדים טכניים של חלקים )ראו  8.4

 CX2010מדריך ההפעלה האחרון שיצא עבור  8.5

 מבוא:

 ישנם שלושה מצבי עבודה, מצב בדיקה, הבודק את המצב ומצב הגדרות. .1

העליון )ישנם  LEDמסך על גבי מצב בדיקה: עם הפעלת המכשיר, הוא נכנס אוטומטית למצב בדיקה,  .2

 LEDסביבתי שהוא בודק, על גבי מסך  RHמוצגת דרגת שלושה מספרים בסך הכול על המסך( 

 מוגדרת. RHהתחתון )ישנם שלושה מספרים בסך הכול על המסך( מוצגת דרגת 

 מצב הגדרה .3

", הקליקו על לחצן 080העליון יציג את ערך ברירת המחדל " LED-, מסך ההקליקו על לחצן 

מסך , לשינוי הערך לערך המבוקש שלכם. לאחר מכן הקליקו שוב על לחצן או  

 returnהתחתון מציג את ערך ברירת המחדל של  LED-", מסך הSHCהעליון מציג " LED-ה

difference "005( הקליקו על לחצן .")( או )  לשינויreturn difference  לערך המבוקש

 " וכו'. הקליקו על לחצן )תמונה( לסיום ההגדרה.004", "003", "002", "001שלכם כגון, "

 

(. המשמעות לכך 5%" )005הינו " return difference -(, וה80%" )080ערך ברירת המחדל הינו "שימו לב: 

הסובב נמוכה  RH-, המכשיר יפעל: בעוד שכאשר דרגת ה80%-הסובב גבוהה יותר מ RHהיא שבעוד שדרגת 

 , המכשיר ישהה את הפעלתו.75%-יותר מ

 לוח בקרה

 

 מעגל חשמלי
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