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Opphavsrett

© Copyright 2009 2009 Wacker Neuson Corporation.
Med enerett, spesielt til kopiering og distribusjonsrettigheter.
Dette dokumentet kan fotokopieres av maskinens opprinnelige kjøper. All annen
form for reproduksjon er forbudt med mindre det er innhentet skriftlig tillatelse fra
Wacker Neuson Corporation.
Enhver type reproduksjon eller distribusjon som ikke er autorisert av Wacker Neuson
Corporation, er en krenkelse av gjeldende opphavsrett. Brudd vil bli etterfulgt.

Varemerker

Alle varemerker som nevnes i denne håndboken tilhører deres respektive eiere.

Produsent

Wacker Neuson Corporation
N92W15000 Anthony Avenue
Menomonee Falls, WI 53051 USA.
Tlf: (262) 255-0500 · Faks: (262) 255-0550 · Tlf: (800) 770-0957
www.wackerneuson.com

Opprinnelige
instruksjoner

Denne brukerhåndboken representerer de opprinnelige instruksjonene. Det originale
språket til denne brukerhåndboken er amerikansk engelsk.

Forord
Forord
Maskiner
som dekkes
av denne
håndboken

Maskinens
dokumentasjon

Denne håndboken gjelder for maskiner med følgende produktnumre:








Informasjonen
i denne
håndboken







Produsentens
godkjenning

Maskin

Produktnummer

E 350M

0620254

Oppbevar til enhver tid en kopi av Brukerhåndboken ved maskinen.
Bruk den separate Reservedelskatalogen som leveres med maskinen når du
skal bestille reservedeler.
Hvis du mangler et av disse dokumentene, kan du kontakte Wacker Neuson
Corporation for å bestille en kopi eller besøke www.wackerneuson.com.
Ved bestilling av deler eller forespørsel om serviceinformasjon, vil du alltid
bli bedt om å oppgi modellnummer, produktnummer, revisjonsnummer og
serienummer på enheten.
Denne håndboken gir informasjon og prosedyrer for sikker bruk og sikkert
vedlikehold av Wacker Neuson-modellen(e) som er nevnt ovenfor. For egen
sikkerhet, og for å redusere risikoen for skade, ber vi deg lese håndboken nøye,
forstå den og følge alle anvisninger som er beskrevet i den.
Wacker Neuson Corporation forbeholder seg uttrykkelig retten til å utføre
tekniske modifikasjoner, selv uten varsel, som kan forbedre ytelsen og
sikkerhetsstandarden på maskinene sine.
Informasjonen i denne håndboken er basert på de maskinene som var
produsert frem til utgivelsestidspunktet. Wacker Neuson Corporation
forbeholder seg retten til å endre deler av denne informasjonen uten varsel.

Denne håndboken inneholder flere referanser til godkjente deler, tilleggsutstyr og
modifikasjoner. Følgende definisjoner gjelder:
 Godkjente deler eller tilleggsutstyr er slike som enten produseres eller
leveres av Wacker Neuson.
 Godkjente modifikasjoner er slike som gjennomføres av et godkjent Wacker
Neuson-servicesenter i henhold til skriftlige instruksjoner gitt av Wacker Neuson.
 Ikke-godkjente deler, tilleggsutstyr og modifikasjoner er slike som ikke
møter de godkjente kriteriene.
Ikke-godkjente deler, tilleggsutstyr eller modifikasjoner kan få følgende
konsekvenser:
 Fare for alvorlige skader for operatøren og personer i arbeidsområdet
 Permanent skade på maskinen, noe som ikke dekkes av garantien
Ta kontakt med Wacker Neuson-forhandleren straks hvis du har spørsmål om
godkjente eller ikke-godkjente deler, tilleggsutstyr eller modifikasjoner.
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1
1.1

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon
Varselord som finnes i manualen

Dette er symbolet for sikkerhetsvarsel. Det brukes til å varsle deg om potensielle
farer for personskade.
f Følg alle sikkerhetsmeldinger som kommer etter dette symbolet.

FARE
FARE viser til en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
f Følg alle sikkerhetsinstrukser som følger dette signalordet for å unngå dødsfall
eller alvorlig skade.

ADVARSEL
ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan
føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
f Følg alle sikkerhetsinstrukser som følger dette signalordet for å unngå mulig
dødsfall eller alvorlig skade.

FORSIKTIG
OBS indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre
eller moderat personskade.
f Følg alle sikkerhetsinstrukser som følger dette signalordet for å unngå mindre
eller moderate skader.
LES DETTE: Brukt uten sikkerhetsvarselsymbolet indikerer LES DETTE en
potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på
eiendeler.

Merk: Inneholder tilleggsinformasjon som er viktig for en prosedyre.

wc_si000266no.fm
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Maskinbeskrivelse og tiltenkt bruk
Denne maskinen er en overflatevarmer med varmeoverføringsvæske.
Overflatevarmer med varmeoverføringsvæske fra Wacker Neuson består av
hengermonterte skap som inneholder en dieselgenerator (ekstrautstyr), et
hydronisk varmeapparat, elektriske motorer, faste pumper og rør, en dieselbrenner,
en drivstofftank og et slangehåndteringssystem.
Det hydroniske varmesystemet bruker en brenner som indirekte varmer opp
varmeoverføringsvæsken (HTF). Oppvarmet væske sirkuleres kontinuerlig
gjennom en ventilert, lukket slangesløyfe. En positiv fortrengningspumpe skyver
oppvarmet HTF gjennom slangesystemet, og varmen stråles og overføres
til ønsket bruksområde.
Det kan legges en isoleringsmatte over slangene for å øke effektiviteten.
Beskyttelsen mot lavt HTF-nivå stenger av maskinen hvis HTF-nivået faller under
minste driftskapasitet.
Denne maskinen er beregnet på å brukes som en overflatevarmer for å tine
frossen grunn, herde betong eller hindre frost. I tillegg kan maskinen brukes
sammen med annet Wacker Neuson-tilbehør til å varme opp luft.
Denne maskinen er konstruert og bygd bare for den tiltenkte bruken som beskrives
ovenfor. Hvis maskinen brukes til andre formål, kan den bli permanent ødelagt, og
operatøren eller andre personer på arbeidsstedet kan bli alvorlig skadet.
Maskinskader som skyldes feilaktig bruk dekkes ikke av garantien.
Følgende er eksempler på misbruk:
 Bruk av maskinen til å varme opp alt annet som ikke nevnes ovenfor
 Bruk av maskinen til å pumpe alt annet enn varmeoverføringsvæsken som
anbefales av fabrikken
 Bruk av generatoren (hvis installert) til å drive alt annet enn selve maskinen eller
Wacker Neuson-tilbehør, slik det beskrives i brukerhåndboken
 Bruk av maskinen som stige, støtte eller arbeidsunderlag
 Bruk av maskinen til å flytte eller transportere passasjerer eller utstyr
 Bruk av maskinen til å slepe andre maskiner
 Bruk av generatoren (hvis installert) på en måte som bryter nasjonale eller
lokale lover og forskrifter
 Bruk av maskinen utenfor fabrikkspesifikasjonene
 Bruk av maskinen på en måte som ignorerer alle varslene som finnes på
maskinen eller i brukerhåndboken

10
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Sikkerhetsinformasjon
Denne maskinen er konstruert og bygd i samsvar med de nyeste globale
sikkerhetsstandarder. Den er konstruert med tanke på å eliminere faremomenter
så langt det er praktisk mulig og øke operatørens sikkerhet gjennom
beskyttelsesanordninger og merking. Det kan imidlertid være noen gjenværende
faremomenter selv om det er tatt nødvendige sikkerhetstiltak. Vi kaller disse
for diverse faremomenter. På denne maskinen kan det for eksempel være
eksponering til:
 Varme, støy og eksos fra motoren eller den hydroniske varmeren
 Brannskade fra varmeoverføringsvæsken eller slangene
 Brannfare forårsaket av feilaktig drivstoffpåfylling
 Drivstoff og drivstoffdamp
 Personskade ved feilaktig løfting av hengerfestet
 Snublefare forårsaket av slangene
For å beskytte deg selv og andre må du sørge for at du leser og forstår
sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen.

wc_si000266no.fm
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Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av maskinen

Opplæring av
operatører

Før maskinen brukes:
 Les og forstå instruksjonene i alle håndbøker som leveres sammen
med maskinen.
 Gjør deg kjent med plasseringen og riktig bruk av alle kontroller
og sikkerhetsenheter.
 Kontakt Wacker Neuson Corporation for ytterligere opplæring ved behov.
Når du bruker maskinen:
 Ikke la personer uten relevant opplæring bruke maskinen. Personer som
opererer maskinen må kjenne til de mulige farene forbundet med den.

Operatørens
Kun personell med opplæring kan starte, bruke og stenge av maskinen. De må
kvalifikasjoner også ha følgende egenskaper:
 ha fått instruksjoner om hvordan de bruker maskinen på riktig måte
 kjenne godt til nødvendig sikkerhetsutstyr
Maskinen må ikke kunne brukes eller nås av:
 barn
 personer påvirker av alkohol eller narkotika
Arbeidsområde

Vær oppmerksom på arbeidsområdet.
 Hold uautorisert personell, barn og kjæledyr borte fra maskinen.
 Vær alltid oppmerksom på plasseringer i endring og på annet utstyr og personell
som beveger seg på arbeidsplassen.
Vær oppmerksom på arbeidsområdet.
 Bruk aldri maskinen i områder med brennbare gjenstander, drivstoff eller
produkter som utvikler brennbar damp.

Sikkerhetsenheter,
kontroller
og tilbehør

Maskinen skal kun brukes når:
 Alle sikkerhetsenheter og vern er på plass og fungerer.
 Alle kontroller virker som de skal.
 Maskinen er satt opp riktig, i samsvar med instruksjonene i Brukerhåndboken.
 Maskinen er ren.
 Maskinens skilter kan leses.
For at bruken av maskinen skal være sikker:
 Bruk ikke maskinen hvis sikkerhetsenheter eller -vern mangler eller
ikke ungerer.
 Sikkerhetsenheter må ikke endres eller omgås.
 Ikke bruk tilbehør som ikke anbefales av Wacker Neuson Corporation.

12
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Sikkerhetsinformasjon
Når du bruker maskinen:
 Vær hele tiden oppmerksom på maskinens bevegelige deler. Hold alltid føtter,
hender og løse klær på god avstand fra alle bevegelige deler.
Når du bruker maskinen:
 Ikke bruk maskinen hvis den behøver reparasjoner.

Personal
Protective
Equipment
(PPEpersonlig
verneutstyr)

wc_si000266no.fm

Bruk følgende personlig verneutstyr (Personal Protective Equipment - PPE) når du
bruker denne maskinen:
 Tettsittende arbeidsklær som ikke hindrer bevegelse
 Vernebriller med sidebeskyttelse
 Hørselvern
 Vernefottøy
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Sikkerhetsinstruksjoner for service av maskinen

Opplæring i
service

Før service eller vedlikehold på maskinen:
 Les og forstå instruksjonene i alle håndbøker som leveres sammen
med maskinen.
 Gjør deg kjent med plasseringen og riktig bruk av alle kontroller
og sikkerhetsenheter.
 Kun personer med opplæring kan feilsøke eller reparere problemer som oppstår
på maskinen.
 Kontakt Wacker Neuson Corporation for ytterligere opplæring ved behov.
Når du utfører service eller vedlikehold på denne maskinen:
 Ikke la personer uten korrekt opplæring utføre service eller vedlikehold på
maskinen. Personer som utfører service eller vedlikehold på maskinen må
være kjent med tilknyttede risikoer og farer.

Forholdsregler Følg forholdsreglene nedenfor ved service og vedlikehold på maskinen.
 Les og forstå serviceprosedyrene før du utfører service på maskinen.
 Alle justeringer og reparasjoner må fullføres før bruk. Bruk aldri maskinen hvis
du vet at den har et problem eller en mangel.
 Alle reparasjoner og justeringer skal utføres av en kvalifisert tekniker.
 Slå av maskinen før du utfører reparasjoner eller vedlikehold.
Sikre servicemetoder

Når du utfører service eller vedlikehold på denne maskinen:
 Vær hele tiden oppmerksom på maskinens bevegelige deler. Hold alltid føtter,
hender og løse klær på god avstand fra alle bevegelige deler.
 Bruk beskyttende klær som passer til jobben når du utfører service og
vedlikehold på maskinen.
 Bruk vernebriller når du utfører service og vedlikehold på maskinen.
 Bruk hørselsvern etter behov.
 Sikkerhetsutstyr og beskyttelsesenheter må alltid settes på plass etter
reparasjon og vedlikehold.

Modifikasjoner på
maskinen

Når du utfører service eller vedlikehold på denne maskinen:
 Bruk kun tilbehør som anbefales av Wacker Neuson Corporation.
Når du utfører service eller vedlikehold på denne maskinen:
 Ikke omgå/deaktiver sikkerhetsenheter.
 Ikke foreta endringer på maskinen uten uttrykkelig, skriftlig godkjennelse fra
Wacker Neuson Corporation.

Skift deler og
sikkerhetsskilt





Skift alle slitte eller ødelagte komponenter.
Alle skilt som mangler, eller er vanskelige å lese, skal erstattes.
Når du skifter en elektrisk komponent, må du bruke komponenter med samme
spesifikasjon som de originale komponentene.

14
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Løfting og
transport

Når det er behov for reservedeler, må det kun benyttes originale deler fra
Wacker Neuson eller deler av tilsvarende type og spesifikasjoner (fysiske
dimensjoner, type, styrke og materialer).

Når maskinen løftes:
 Se alltid til at stropper, kjettinger, kroker, ramper, jekker og andre typer
løfteenheter er sikkert festet og har tilstrekkelig løftekapasitet til å løfte
eller bære maskinen sikkert. Se Tekniske data.
 Vær alltid oppmerksom på hvor andre personer befinner seg når
maskinen løftes.
 Påse at transportkjøretøyet har tilstrekkelig lastekapasitet og plattformstørrelse
for å transportere maskinen på sikker måte. Se Tekniske data.
Slik reduseres faren for skader:
 Ikke stå under maskinen når den løftes eller flyttes.
 Ikke gå opp på maskinen når den løftes eller flyttes.

Rengjøring

Når du rengjør eller utfører service på maskinen:
 Hold maskinen ren og fri for rester som løv, papir, kartong osv.
 Sørg for at alle skilter kan leses.
Når du rengjør maskinen:
 Ikke rengjør maskinen mens den er i gang.
 Ikke bruke bensin eller andre typer drivstoff eller antennelige løsemidler til å
rengjøre maskinen. Damp fra drivstoff og løsemidler kan bli eksplosiv.

Personlig
verneutstyr

Bruk følgende personlige verneutstyr ved service og vedlikehold på maskinen:
 Tettsittende arbeidsklær som ikke hindrer bevegelse
 Vernebriller med sidebeskyttelse
 Hørselvern
 Vernefottøy
Før du reparerer eller vedlikeholder maskinen, må du i tillegg:
 Binde opp langt hår.
 Fjerne alle smykker (inkludert ringer).

wc_si000266no.fm
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Sikkerhetsregler for bruk av brennere

Brennersikkerhet

Når du bruker maskinen:
 Påse at du har nødvendige sertifisering og lisenser som kreves av
myndighetene der maskinen installeres for å tilkoble naturgass eller LP.
 Tørk øyeblikkelig opp drivstoffsøl.
 Sett på plass tanklokket etter å ha fylt på tanken.
 Etterfyll drivstofftanken i godt ventilerte omgivelser.
Når du bruker maskinen:
FARE
Eksosgass fra brenneren inneholder karbonmonoksid, en dødelig gift. Eksponering
til karbonmonoksid kan drepe deg i løpet av minutter.
f Bruk aldri maskinen innendørs eller i et lukket rom, med mindre det sørges for
tilstrekkelig ventilasjon.





IKKE fyll eller tøm drivstofftanken i nærheten av åpen flamme, tente sigaretter
eller mens motoren går.
IKKE røyk mens du fyller drivstoff på maskinen.
Ikke røyk når du kobler til naturgass eller LP.

Merk: Noen maskiner vil ikke kunne bruke naturgass eller LP. Du finner mer
informasjon i dokumentasjonen fra brennerens produsent.

16
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2.2

Skilter

Sikkerhetsskilter
Ref.

Skilt

Betydning

1

FARE!
Fare for kvelning. Kjør ikke maskinen
innendørs eller på et lukket område.
Les Brukerhåndboken for anvisninger.
181144

2

FORSIKTIG!
Denne maskinen bruker kun diesel.

181145

3

FORSIKTIG!
Fare for varm overflate!

4

ADVARSEL!
Fare for varm overflate. Bruk vernehansker.
Bruk vernebriller.

181147

5

ADVARSEL!
Fare for å sette hendene fast!
Bevegelige deler kan knuse og skjære. Skal
ikke brukes hvis verneenheten er fjernet.

6

LES DETTE
Løftepunkt.
Fest løfteenheten her.

181148

ghi_si000379no.fm
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Skilter
Informasjonsskilter
Ref.

Skilt

Betydning

7
Wacker Corporation
Menomonee Falls, WI 53051 USA

Model
Item Number

Rev.

Serial Number

kg

lbs

kW

hp

max.kg

max.lbs

MADE IN
ITALY

dB(A)
Manuf. Yr.

112232

2.3

E 350M

Det er festet en merkeplate med modell-,
produkt-, revisjons- og serienummer på hver
enhet. Vi ber deg skrive ned informasjonen fra
denne platen, slik at den vil være tilgjengelig
hvis navneplaten skulle komme bort eller
bli ødelagt. Ved bestilling av deler eller
forespørsel om serviceinformasjon, vil du
alltid bli bedt om å oppgi modell-, produkt-,
revisjons- og serienummer på enheten.

8

Maskinens typeskilt: Dette skiltet angir
maskinens typeinformasjon.

9

Vekt-/masse-skilt: Dette skiltet angir total
vekt for maskinen, inkludert tilhengeren
og full drivstofftank.

10

Festepunkter.

20
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Ref.

Skilt

Betydning

11

Løftepunkt for gaffeltruck.

12

Tyngdepunkt.

13

Nivå for varmeoverføringsvæske. Dette skiltet
angir minimums- og maksimumsnivået for
varmeoverføringsvæsken. Dette skiltet
er plassert ved siden av en siktmåler på
tanken for varmeoverføringsvæske.

2.4

Prosedyreskilt
Ref.

Skilt

Betydning

14

Drivstoffblanding: Dette skiltet indikerer
korrekt drivstoffblanding basert på strømkilde
og romtemperaturområder.
Se Brukerhåndboken for mer informasjon.

15

Dette skiltet indikerer drifts- og
vedlikeholdsposisjoner for HTF-ventilen. Når
ventilhendelen er horisontal, er maskinen i
normal driftsmodus. Når ventilhendelen er
vertikal, er maskinen i fyllemodus (brukes til
å fylle tanken med HTF). Se Brukerhåndboken
for detaljerte instruksjoner.

176351

16

Skilt for slangeoppviklingsbrems: Dette
skiltet inneholder informasjon om bruken av
slangeoppviklingsbremsen.

Ref.

Skilt

17

1

Betydning
2

3

4
70
120

5

1

6

7

8

2

3

4

7

8

100
104

5

6

< 40 C
104 F

Bruksanvisning for maskinen
Dette skiltet inneholder bruksanvisninger for maskinen. Se Brukerhåndboken for
detaljerte instruksjoner.

Løfting og transport
3
3.1

E 350M

Løfting og transport
Løfte maskinen

Forutsetninger





Løfteutstyr (kran, vinsj eller gaffeltruck) med kapasitet til 1300 kg.
Løftekroker, kjeder og sjakler som kan holde 1300 kg.
Maskinen stanset, nedkjølt og demontert. Se avsnittet Stenge av og pakke
sammen maskinen.

ADVARSEL
Fare for klemming. Du kan bli klemt hvis løfteenheten faller.
f Ikke stå under eller klatre opp på maskinen når den løftes eller flyttes.
f Bruk kun maskinens angitte løftepunkter.

Prosedyre

Følg prosedyren nedenfor for å løfte maskinen.
1. Fest løfteutstyret til et av løftepunktene (a) på maskinen med kroker, sjakler og
kjeder, ELLER før inn gaffeltrucken på de merkede stedene og hopp frem
til trinn 3.

2. Fest den andre enden av kjedene til løfteutstyret.
3. Løft maskinen litt opp.
4. Sjekk stabiliteten. Om nødvendig senker du maskinen, flytter på løfteutstyret og
løfter maskinen litt opp igjen.
5. Løft maskinen høyere etter behov.

24

ghi_tx000908no.fm

E 350M
3.2

Løfting og transport

Transportere maskinen

Forutsetninger






Løfteutstyr (kran, vinsj eller gaffeltruck) med kapasitet til 1300 kg.
Løftekroker, kjeder og sjakler som kan holde 1300 kg.
Transportutstyr (truck, tilhenger, o.l.) som kan holde eller taue 1300 kg.
Maskinen stanset, nedkjølt og pakket sammen.

ADVARSEL
Fare for klemming. Du kan bli klemt hvis løfteenheten faller.
f Ikke stå under eller klatre opp på maskinen når den løftes eller flyttes.
f Bruk kun maskinens angitte løftepunkter.
LES DETTE: Maskinen kan inkludere en fabrikkinstallert tilhenger. Hvis dette er
tilfellet må du feste maskinen til en truck som kan taue 1300 kg.
Prosedyre

Følg prosedyren nedenfor for å transportere maskinen.
1. Om nødvendig løftes maskinen opp på transportenheten. Se avsnittet
Løfte maskinen.
2. Fest maskinen med sterke nok stropper, kjeder eller andre mekanismer festet til
alle fire merkede festepunkter.
3. Pass på at slangene er helt kveilet opp på slangetrommelen, og at alle
slangeendene er festet.
4. Sjekk at alle tilgangsdørene og -panelene er lukket og låst.
5. Transporter maskinen.

ghi_tx000908no.fm
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Bruk

4.1

Bruks- og servicesteder

f

af

ag
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Kontroll- og servicekomponenter

Komponenter
Ref.

wcghi_tx000743no.fm

Beskrivelse

Ref.

Beskrivelse

a

Holder for Brukerhåndbok

r

Bakre tilgangsdør

b

Bremsekontroll for slangetrommel

s

Fremre tilgangsdør

c

Indikator for HTF-strøm

t

Drivstofftank

d

HTF-tankens siktemåler

u

Maskinoverbygg

e

Varmertank

v

Drivstoffmåler

f

Brenner

w

Drivstofftanklokk

g

Drivstoffrør

x

Dørlås

h

HTF-filter

y

Testport for sotrøyk

i

Kontrollpanel

z

Festerplassering

j

HTF temperaturmåler

aa

Brennerens monteringsbrakett

k

HTF trykkmåler

ab

Brennerens tilbakestillingsknapp

l

Slangespole

ac

Brennerens luftinntak

m

Løftebrakett

ad

Brennerens luftjusteringsmåler

n

Eksosavtrekk

ae

Brennerens luftjusteringsskrue

o

Strobelys

af

HTF-ventil

p

Nødstoppknapp

ag

Fotkontroll for slangetrommel

q

Slangekoblingsmanifold

----

----
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Kontrollpanel

Ref.

Beskrivelse

Funksjon

a

Strømbryter (10A)

Styrer strømmen til maskinen.

b

AV/PÅ-bryter

Styrer strømmen til kontrollene.

c

Brennerens feilindikator

Indikerer feil på brenneren.

d

Indikator og kontroll for lavt nivå

Indikerer lavt nivå av varmeoverførende
væske.

e

Timeteller

Måler maskinens driftstimer.

f

Slangespolemotorens
AV/PÅ-bryter

Slår strømmen av/på til slangespolemotoren.

g

AV/PÅ-bryter for pumpen

Styrer strømmen til pumpen.

h

AV/PÅ-bryter for brenner

Styrer strømmen til brenneren.

i

Temperaturkontroller




Lar brukeren kontrollere måltemperaturen
på HTF.
Viser den faktiske temperaturen på HTF.

j

Hovedstrømkontakt

Tilkoblingspunkt for forsyningsstrøm.

k

Stikkontakt for tilbehørsstrøm

Forsyner strøm til tilbehøret.

l

Nødstoppknapp
(bak på maskinen)

Slår av strømmen til maskinens kontroller.

28
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Klargjøre maskinen for første gangs bruk

Klargjøring
for første
gangs bruk

Slik klargjøres maskinen for første gangs bruk:
1. Kontroller at alt løst innpakningsmateriale er fjernet fra maskinen.
2. Kontroller om det er skader på maskinen eller noen av komponentene. Hvis
det er synlige skader, må maskinen ikke brukes! Ta kontakt med din Wacker
Neuson-forhandler umiddelbart for å få hjelp.
3. Lag en fortegnelse over alle maskinens deler, og kontroller at alle løse
komponenter og festeanordninger er gjort rede for.
4. Fest komponenter som ikke allerede er festet.

wcghi_tx000743no.fm
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Generell driftssekvens
Følg driftssekvensen nedenfor. Se spesifikke avsnitt for nærmere detaljer.
Oppgave

Når/hvor

1. Sjekk HTF-nivået.
2. Kontroller drivstoffnivået.

Før du forlater arbeidsplassen.
Eller på arbeidsstedet, før
dagens arbeid.

3. Plassere maskinen.

På arbeidsstedet.

Se avsnitt
4.6
4.7/4.8
4.9

4. Koble til strøm.

4.10

5. Utføres før du begynner å sjekke.

4.11

6. Forvarm HTF (ved behov).

4.12

7. Kjør maskinen.

—

a Start HTF-strømmen.

4.13

b Rull ut og plasser slangene.

4.13

c Overvåk driftsparametrene.

4.14

d Juster brennerens luftspjeld
(ved behov).

4.20

e Rull opp slangene.

4.17

8. Stopp maskinen.

4.15

9. Steng av og pakk sammen maskinen.

4.18
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Kontrollere HTF-nivået

Når




Forutsetninger




Før du forlater arbeidsplassen, eller
Før du starter arbeidet.
Maskinen er i vater.
Maskinen er nedkjølt.

Prosedyre

Nivået av armeoverføringsvæske (HTF) må være mellom merkene på måleglasset (c).

Ved
strømning

Hvis HTF-nivået er lavt, må det fylles på. Fylling av HTF-tanken krever elektrisk
strøm og kunnskap om maskinens funksjoner. Gjør deg kjent med hvordan
maskinens kontroller fungerer, les deretter avsnittet Fylle HTF-tanken for mer
detaljerte instruksjoner.

wcghi_tx000743no.fm
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Anbefalt drivstoff
Lave omgivelsestemperaturer kan få diesel til å størkne. Størknet drivstoff vil
føre til brennerfeil og/eller skade på drivstoffpumpen. Bruk alltid rett drivstoff
etter forholdene.
Retningslinjer for drivstoffblanding
Lavest forventede
omgivelsestemperatur i °C

Generator på

Strøm på

Under -15

50-50 blanding av nr. 2
diesel og nr. 1 diesel,
pluss tilsetningsstoffer
ELLER
50-50 blanding av nr. 2
diesel og K1 parafin,
pluss tilsetningsstoffer

100 % nr. 1 diesel, pluss
tilsetningsstoffer
ELLER
100 % K1 parafin,
pluss tilsetningsstoffer

-15 til -4

70-30 blanding av nr. 2 diesel og nr. 1 diesel, pluss
tilsetningsstoffer
ELLER
70-30 blanding av nr. 2 diesel og K1 parafin,
pluss tilsetningsstoffer

Over -4

Vinterblandet diesel

Merk: Brenneren i denne maskinen er kalibrert for korrekt drift hos Wacker Neuson
Corporation, på 180 m over havet, med bruk av nr. 2 diesel kombinert med et antigelatineringsstoff.
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Bruk av tyverisikkert drivstofflokk

Bakgrunn

Drivstofflokket er beregnet på å hindre tyveri av diesel fra tanken. Lokket har
en låsemekanisme som er lett å bruke og som låses med en vanlig hengelås
(leveres ikke av Wacker Neuson Corporation).
LES DETTE: Se avsnittet Anbefalt drivstoff for kravene til drivstoffet.

Åpne

For å åpne det tyverisikre tanklokket, gjør følgende:
1. Lås opp og ta av hengelåsen.
2. Løft låsespaken (a) og vri mot klokken for å åpne.
3. Løft lokket av tanken.

Installering

For å installere det tyverisikre tanklokket, gjør følgende:
1. Sett lokket på tankåpningen.
2. Drei låsespaken (a) med klokken for å låse, og drei låsespaken ned over låseøyet.
3. Sett på en hengelås (ikke vist).

wcghi_tx000743no.fm
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Plassere maskinen

Bruk i store
høyder

Ved bruk av maskinen i eller over høyder på 1 524 m over havet, kan det være
behov for modifikasjoner og ekstra vedlikehold for å ta vare på maskinens
systemer. Se avsnittet Bruk i store høyder.

Retningslinjer

Bruk følgende retningslinjer når du plasserer maskinen for normal drift:
1. Plasser maskinen i nærheten av bruksstedet (a) på et robust og stabilt underlag.

2. Sett blokker (b) under hjulene.
3. Sett maskinen vannrett med bruk av hengerjekken (c), hvis en slik finnes.
Merk: Maskinen kan løftes til øverst på en struktur for bruk der om nødvendig.
Se avsnittet «Løfte maskinen».
Resultat

Maskinen er nå korrekt plassert.
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Sette strøm på maskinen.

Forutsetninger




Prosedyre

Maskinen klargjort for sesongdrift. Se avsnittet Klargjøre maskinen for sesongdrift.
Maskinen korrekt plassert. Se avsnittet Plassere maskinen.

Utfør følgende prosedyre for å sette strøm på maskinen:
1. Koble en korrekt spesifisert strømkilde til strømkontakten på kontrollpanelet.
Se Tekniske data.

ghi_gr005829

Maskinen er nå klar til å startes.
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Før oppstart

Forutsetninger




Kontroller

Maskinen korrekt plassert. Se avsnittet Plassere maskinen.
Strøm på maskinen. Se avsnittet Sette strøm på maskinen.

Kontroller følgende før start av maskinen:
1. Drivstoffmåler (a) - kontroller at tanken er fylt med korrekt drivstoff. Se avsnittet
Anbefalt drivstoff.
2. HTF-nivå (b) - sjekk at tanken er full. Se avsnittet Fylle HTF-tanken.
3. Strømbrytere og kontrollbrytere (c) - alle brytere må være Av.
4. Slangekoblinger - sjekk at alle HTF- og drivstoffslangekoblinger sitter godt.

b

a

c
ghi_gr005103

Du er nå klar til å forvarme HTF. Fortsett til avsnittet Forvarming av
varmeoverførende medium (HTF).
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Forvarming av varmeoverførende medium (HTF)

Forutsetninger




Maskinen korrekt plassert Se avsnittet Plassere maskinen.
Kontroller før oppstart er fullført. Se avsnittet Før oppstart

LES DETTE: Drift med frossen HTF vil skade maskinen permanent.
Prosedyre

Gjør følgende for å forvarme HTF:
1. Koble strøm til maskinen. Se avsnittet Sette strøm på maskinen.
2. Flytt strømbryteren til PÅ-stillingen.
3. Trykk på På/Av-knappen for å sette strøm på kontrollene.
4. Bruk opp/ned-pilene (a) på temperaturkontrolleren for å sette
HTF-temperaturen til 54,5 °C.
Merk: Den aktuelle HTF-temperaturen vises i rødt.

5. Sett brennerens PÅ/AV-bryter (b) til PÅ. Kontroller at følgende sekvens blir utført:
 Brennermotoren startes etter en forsinkelse på 5 sekunder.
 Etter ytterligere 15 sekunder, tennes brenneren.
 Brenneren drives uten synlig eksosrøyk.
6. Når HTF når 54,4 °C vil brenneren slutte å brenne.
Merk: NB: Hvis brenneren ikke fungerer som den skal, kontakt den lokale Wacker
Neuson-forhandleren.
Din HTF er nå forvarmet. Fortsett til avsnittet Kjøre maskinen.

wcghi_tx000743no.fm
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Kjøre maskinen

Forutsetninger





Maskinen korrekt plassert. Se avsnittet Plassere maskinen.
Kontroller før oppstart er fullført. Se avsnittet Før oppstart
HTF forvarmet. Se avsnittet Oppvarming av HTF.

FORSIKTIG!
Slangene kan være svært varme. Vær forsiktig og unngå brannskader.
f Bruk hansker når du håndterer slanger og varme komponenter.
Merk: Hvis du bruker tilbehør, se kapitlet Tilbehør.
Starte HTFstrømmen

Følg prosedyren nedenfor for å starte HTF-strømmen:
1. Sjekk at treveisventilen (a) er i posisjonen NORMAL.

2. Sett pumpens På/Av-bryter (b) til PÅ.
3. Sjekk at trykket stiger ved å overvåke pumpetrykkmåleren (c).

4. Sjekk at HTF strømmer ved å følge med på HTF strømningsindikatoren (d).
Denne prosedyren fortsetter på neste side.
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Fortsatt fra forrige side.

Rulle ut og
plassere
slangene

Gjør følgende for å rulle ut og plassere slangene:
1. Vri T-håndtaket for slangespolebremsen mot urviseren for å utløse bremsen (a).
2. Sjekk at slangen er koblet til HTF-forsyningen (b).

a

c

d
b

3. Trekk ut og plasser slangene på anvendelsesområdet. Se tabellen nedenfor for
korrekte slangespesifikasjoner.
4. For å øke varmeretensjonen, kan du dekke til slangene med isoleringsmatter.
5. Vri T-håndtaket for slangespolebremsen med urviseren for å låse slangespolen (c).
Spesifiserte
slangeavstander
Avstand (d)

Anvendelse

Beskrivelse

Frosthindring

Hindrer frost i bruksområdet.

61 cm

Herding av betong

Lar betongen herde.

61 cm

Tining før utgraving

Tiner jorden delvis før utgraving.

45,7 cm

Tining før kompaktering

Tiner grunnen helt før kompaktering.

30,5 cm

Akselerert tining

Opptil 50 % raskere enn tining for kompaktering.

91,5 cm

Maskinen er nå i gang. Fortsett å overvåke driftsparametrene mens maskinen
arbeider. Se avsnittet Overvåking av driftsparametere.

wcghi_tx000743no.fm
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Overvåking av driftsparametrene

Bakgrunn

Overvåk maskinen mens den brukes, av hensyn til sikkerhet og effektivitet.

Parametere

Kontroller følgende parametere hver 8-24 timer.
Parameter

Merknader

Drivstoffnivå

Fyll på drivstoff etter behov.

HTF-nivå

Fyll på varmeoverføringsvæske (HTF) etter behov.

Driftstrykk for HTF

Driftstrykk: 482–620 kPa
Hvis driftstrykket er høyere enn 620 kPa, nør du sjekke
om slangene har en knekk.
Hvis driftstrykket er under 482 kPa, sjekker du HTF-nivået.

HTF-returtemperatur

Temperaturen i HTF-returen forteller deg hvor mye
varme som overføres. Det kan også fortelle deg når
en tineprosess er ferdig, da det blir overført veldig lite
varme på dette tidspunktet. Ta kontakt med Wacker
Neuson produktstøtte for mer informasjon.

Strobelys

Blinkende strobelys betyr at alle systemer er OK.
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Stanse maskinen midlertidig

Forholdsregler LES DETTE: Denne prosedyren brukes til å stanse maskinen midlertidig for
rutinemessig vedlikehold som etterfylling eller flytting av slanger. Ikke bruk denne
prosedyren til andre formål.
Prosedyre

Bruk prosedyren nedenfor for å stanse maskinen midlertidig.
1. Flytt brennerens På/Av-bryter (a) til AV-stillingen.
2. La brenneren fullføre sin syklus etter skylling.
3. Sett pumpens På/Av-bryter (b) til AV.
4. Slå av alt tilbehør.
5. Trykk på av-knappen (c).

e

d

Maskinen er nå stanset.
Omstarte
maskinen

Slik omstartes maskinen:
1. Trykk på På-knappen (d).
2. Skyv brennerens På/Av-bryter (a) til PÅ og vent i 5 sekunder.
3. Sett pumpens På/Av-bryter (b) til PÅ.
4. Start eventuelt tilbehøret.

wcghi_tx000743no.fm
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Prosedyrer for nødstans

Bakgrunn

Maskinen er utstyrt med en nødstoppknapp. Når denne trykkes inn, stenges
maskinen av og kobler all strøm fra maskinens kontroller.

Stanse
maskinen

For å stanse maskinen og kutte all strøm til kontrollene i et nødsfall, bruk
følgende prosedyre:
1. Trykk på nødstoppknappen.

Tilbakestilling
av maskinen

Gjør følgende for å tilbakestille maskinen og sette strøm på kontrollene:
1. Drei nødstoppknappen med klokken og trekk den ut.
Merk: Nødstoppknappen vil låses på plass når den trekkes ut.
2. Fortsett med normal drift. Se Kjøre maskinen.
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Spole tilbake slangene

Forutsetninger





Brenneren av og nedkjølt
Pumpen av
Alt tilbehør slått av

FORSIKTIG!
Fare for varm overflate. Slangene kan være svært varme.
f Bruk hansker når du håndterer slanger.
Utløs
bremsen

Følg prosedyren nedenfor for å utløse slangetrommelbremsen:
1. Utløs slangetrommelbremsen ved å dreie T-håndtaket (a) mot klokken.
2. Ta ut fotpedalen (b) og legg den på et fast, flatt og tørt underlag.

Rull opp
slangene

Følg prosedyren nedenfor for å rulle opp slanger:
1. Flytt På/Av-bryteren (c) for slangespolemotoren til På-stilling.
Merk: Spolemotoren vil starte, men vil ikke rotere trommelen før clutchen kobles inn.
2. Trykk ned fotpedalen (b) for å koble inn clutchen.
3. Styr slangen jevnt inn på trommelen før du når enden på slangen.

Denne prosedyren fortsetter på neste side.
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Fortsatt fra forrige side.
4. Slipp fotpedalen for å koble ut clutchen før du når slangeenden.
LES DETTE: Koble ut clutchen før du når slangeenden. Hvis ikke kan maskinen
skades.
5. Rull opp resten av slangen manuelt.

6. Koble inn slangetrommelbremsen ved å dreie T-håndtaket (a) med klokken.
7. Legg fotpedalen (b) tilbake på lagringsstedet.

Slangene er nå rullett på trommelen og maskinen er klar til å plasseres
i oppbevaring. Se avsnittet Lagre maskinen.
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Stenge av og pakke sammen maskinen

Slå av
maskinen

Bruk prosedyren nedenfor for å stenge av maskinen.
1. Flytt brennerens På/Av-bryter (a) til AV-stillingen.
2. La brenneren fullføre sin syklus etter skylling.
3. Sett pumpens På/Av-bryter (b) til AV.
4. Slå av alt tilbehør.
5. Rull opp slangene. Se under Vikle slangene opp.
6. Trykk på av-knappen (c).

e

7. Sett På/Av-bryteren (e) i AV-stillingen.
Maskinen er nå avstengt og klar til å pakkes sammen.
Pakke
sammen
maskinen

Bruk følgende prosedyre for å pakke sammen maskinen.
1. Koble fra og oppbevar alt tilbehør.
2. Koble strømmen fra maskinen.
3. Lukk og lås alle dører.
Maskinen er nå klar til kortvarig lagring.
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Fylle HTF-tanken og tilbakestille feiltilstand med lavt HTF-nivå

Bakgrunn

HTF-tanken har en sensor som automatisk stenger av maskinen hvis HTF-nivået
faller under minimum driftskapasitet. Når HTF faller under minimum driftsnivå,
lyser indikatoren for lavt HTF-nivå.
Denne prosedyren forutsetter at:
 HTF-tanken er under minimum driftskrav (sjekk HTF-tankens måler for å
bekrefte denne tilstanden).
 Indikator/kontroller for lavt HTF-nivå lyser.

Klargjøre
maskinen

Før du fylle HTF-tanken, må du utføre prosedyren nedenfor for å klargjøre maskinen.
1. Rengjør fylleslangen og hurtigkoblingene. Se avsnittet Bruke og vedlikeholde
hurtigkoblinger.
2. Sett treveisventilen i fyllestilling (ventilhendelen opp).

3. Ta fylleslangen ut av oppbevaringen under slangetrommelen.
4. Plasser den åpne enden på fylleslangen i en beholder full av varmeoverførende
væske (HTF).
LES DETTE: Bruk kun Dowfrost HD 50 varmeoverføringsvæske eller et alternativ
som anbefales av fabrikken. Hvis ikke kan maskinen skades.
Denne prosedyren fortsetter på neste side.
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Fyll HTFtanken

Etter at maskinen er klargjort, utføres prosedyren nedenfor for å fylle HTF-tanken.
1. Trykk og hold inne indikatoren/kontrollen for lavt HTF-nivå (a).

2. Sett pumpens På/Av-bryter (b) til PÅ.
3. Indikatoren/kontrollen for lavt HTF-nivå vil slukkes når væskenivået når
minimum driftskapasitet.
f Slipp indikatoren for lavt HTF-nivå når lyset slukker.
f Slå umiddelbart pumpen PÅ.
LES DETTE: Ikke lat HTF-tanken overfylles.
Klargjøring
for drift

Etter å ha fylt HTF-tanken, utfører du prosedyren nedenfor for å gjøre maskinen
klar til drift.
1. Sett treveisventilen i normal posisjon.

2. Ta fylleslangen ut av HTF-tanken.
3. Rengjør slangen og hurtigkoblingen og sett på lokket.
4. Ta fylleslangen ut av oppbevaringen under slangetrommelen.
5. Forvarm HTF. Se avsnittet Forvarming av varmeoverførende medium.
Maskinen er nå klar til drift. Se Kjøre maskinen.
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Bruk
4.20

E 350M
Kontrollere og justere brennerens luftspjeld

Forutsetninger






Forholdsregler





Når skal det
justeres
Prosedyre




Maskinen stanset
Strømbryter Av
All strøm koblet fra maskinen
Brenneren nedkjølt
Alle justeringer må uføres av en lisensiert fagmann.
Alle justeringer må oppfylle lokale og nasjonale krav.
Alle justeringer bør gjøres på stedet.
Før drift på mer enn 1525 meter over havet.
Når brennerens ytelse er tvilsom.

1. Åpne fremre tilgangsdør (a).

2. Bruk en unbrakonøkkel, skru luftspjeldets justeringsskrue (b) med klokken for å
øke, eller mot klokken for å redusere.
3. Sjekk innstillingene i luftspjeldets inspeksjonsglass (c). Se avsnittet Tekniske
data for korrekte innstillinger.
4. Lukk fremre tilgangsdør (a).
5. Start maskinen. Se Kjøre maskinen.
6. Få en fagmann til å sjekke forbrenningen.
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4.21

Bruk

Bruk og ivaretaking av kontakten for hurtigkobling
FORSIKTIG!
Fare for brannskader. Slangene og rørkomponentene kan være svært varme.
Varme slanger og rørkomponenter kan forårsake alvorlige brannskader.
f Bruk hansker når du håndterer slanger og rørkomponenter.

Forholdsregler








Instruksjoner
for bruk

Koble aldri hurtigkoblinger til eller fra mens trykkmåleren indikerer at linjene
er under trykk.
Koble aldri hurtigkoblinger til eller fra når HTF-temperaturen er over 48 °C.
Ikke bruk skadede hurtigkoblinger.
Ikke bruk skitne eller forurensede hurtigkoblinger.
Ikke smør hurtigkoblinger.

Følg instruksjonene nedenfor når du bruker hurtigkoblinger.
1. Rengjør både hann (a) og hunn (b) koblinger før og etter hver bruk.
2. Skyv og hold låsekragen (c) på hunnkoblingen (b) nede.
3. Sett i hannkoblingen (a).
4. Slipp låsekragen.

Rengjøring

Følg instruksjonene nedenfor når du rengjør hurtigkoblinger.
1. Skyll hver av koblingene med rent vann før og etter hver bruk.
Merk: Påse at hver av koblingene er fri for smuss og rusk.
2. Inspiser forseglinger og pakninger før og etter hver bruk.
3. Installer hetter eller beskyttelsesdeksler etter hver bruk.
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4.22

E 350M
Klargjøre maskinen for sesongdrift

Bakgrunn

Etter at maskinen tas ut av langvarig lagring, må den klargjøres for drift. Bruk
prosedyrene nedenfor før hver sesongbruk.

Før oppstart
av maskinen

Gjennomfør prosedyrene nedenfor før du starter opp maskinen.
Enhet

Oppgave

Maskinens ytre

Rengjør alle ytre flater

Varmeapparat og
brenner






Kontroller og ledninger




HTF-system




Drivstoffsystem

Fjern beskyttende deksler fra pipe og brenner.
Fjern alt sotbelegg fra varmer- og
brennerenheten.
Skift brennerdysen.
Kontroller brennerens elektrodeplassering.
Inspiser alle ledninger for skade, korrosjon eller
slitasje. Skift ut skadede ledninger.
Inspiser alle elektriske komponenter for skade,
korrosjon eller slitasje. Skift ut skadede
elektriske komponenter.
Inspiser alle slanger og koplinger for slitasje og
skade. Skift ut skadede slanger og koblinger.
Rengjør HTF-silkurven.

Skift ut elementet til drivstoffilteret.

Med maskinen Utfør prosedyrene nedenfor med maskinen i gang.
startet opp
Enhet

Oppgave

Brenner




Kontroller trykket i drivstoffpumpen.
Kontroller kvaliteten på forbrenningen
i brenneren.
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5
5.1

Tilbehør

Tilbehør
Tilgjengelig tilbehør

Tilgjengelig
tilbehør

Til å bedre maskinens funksjoner og kapasitet er følgende tilbehør tilgjengelig fra
dine lokale distributør for Wacker Neuson:
 (a) Slangehåndteringssystem (HHS 702)
 (b) Dobbel pumpepakke (DPP)
 (c) Varmeveksler (HX 15)
 (e) 1-2 Adapter
 (f) 2-1 Adapter
 (g) Isoleringsmatter
 (h) Tilbehørsslanger—tilgjengelig i ulike lengder og diametre

Konfigurasjon Dette tilbehøret gjør det mulig å konfigurere følgende bruksområder:
 I kombinasjon med en varmeveksler kan maskinen varme opp luft.
 Hvis maskinen kombineres med DPP- eller HHS-tilbehøret økes kapasiteten for
grunnoppvarming, tining og herding.
 Hvis varmeoverføringsslangene dekkes med Red Wave isoleringsmatter,
bedres varmeretensjonen.
 1-2 og 2-1 adaptere og tilbehørsslanger lar deg koble tilbehøret korrekt
til maskinen.
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Tilbehør
5.2

E 350M

Kombinere maskinen med varmevekslere

Forutsetninger






Prosedyre

Maskinen stanset
Treveis ventil i normal stilling (ventilhendelen pekende oppover)
En eller to varmevekslere (HX)
En 1-2 adapter og en 2-1 adapter.

Bruk prosedyren nedenfor ved tilkobling av varmeveksler(e).
1. Koble HTF-slangen fra HTF-forsyningslinjen (a).

2. Koble HX lederslanger (c) til HTF-forsyningen (a eller (d og e))

Hvis brukes

Da

kun én varmeveksler,

hopp til trinn fem.

To varmevekslere,

fortsett.

3. Koble en 1-2 adapter (d) til HTF-forsyningslinjen (a).
4. Koble en 2-1 adapter (e) til HTF-returlinjen (b).
5. Koble HX til en strømkilde.
6. Sett strømbryterne på HX i På-stilling.
7. Still inn måltemperaturen. Se brukerhåndboken for HX-maskinen for
mer informasjon.
8. Start maskinen. Se Kjøre maskinen.
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5.3

Tilbehør

Kombinere maskinen med en DPP og en HHS 702

Forutsetninger







Maskinen stanset (midlertidig eller stengt av)
Treveis ventil i normal stilling (ventilhendelen pekende oppover)
Tilkoblede slanger rullet ut plassert i bruksområdet. Se instruksjonene under
Kjøre maskinen.
Se brukerhåndboken for HHS 702 for mer informasjon.

FORSIKTIG!
Slangene kan være svært varme. Vær forsiktig og unngå brannskader.
f Bruk hansker når du håndterer slanger og varme komponenter.
Prosedyre

1. Plasser HHS (e) og DPP (f) nær maskinen.
2. Koble en 2-1 adapter (a) til HTF-returlinjen (b).
3. Koble DPP ledeslange (c) til tilbehørets HTF-linje (d).
4. Rull ut og plasser HHS-slangeløkkene (i) og sett HHS (e) til side.
Merk: Sørg for å koble slangeløkkene fra med hurtigkoblingen.
5. Koble hunn-enden på disse løkkene til DPP-forsyningens koblinger (g) og
hann-endene til 2-1 adapteren (a).
6. Koble DPP-strømledningen til tilbehørets strøminntak (h), som sitter ved siden
av maskinens kontrollpanel.
7. Start maskinen. Se Kjøre maskinen.
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Tilbehør

E 350M

Merknader
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6.1

Vedlikehold

Vedlikehold
Periodisk vedlikeholdsplan
Tabellen nedenfor viser grunnleggende vedlikeholdsoppgaver. Oppgaver merket
med en hake kan utføres av operatøren. Oppgaver merket med firkantede punkter
krever opplæring og spesialutstyr.
Intervall*
(driftstimer)

Oppgave

Daglig

2 uker

6 mndr

Årlig

---

(50)

(1000)

(1200)

Inspiser slanger.

3

Inspiser slangekontakter.

3

Inspiser slangekoblinger.

3

Inspiser elektriske kabler/
koblinger.



Kontroller/juster
luftinnstillingen for
brenneren.



Sjekk HTF-nivået. Fyll på
om nødvendig.

3

Kontroller/juster
drivstofftrykket.



Inspiser pumpen.



Skift brennerdysen.



Rens HTF-silen.



Skift drivstoffilteret.



Smør
slangetrommelkjeden.



Smør
slangetrommellagrene.



Rengjør kjelerør.



Rengjør hurtigkoblinger.
Test brennerens eksos og
juster innstillingene.

3
Etter behov eller ved bytte av arbeidsområde

* Bruk det som inntreffer først, kalendertid eller driftstimer.
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Vedlikehold
6.2

E 350M

Reparere en slange

Forutsetninger





Prosedyre

Slangenippel
To slangebeslag
Slangekrympeverktøy 0169002

Følg prosedyren nedenfor ved reparasjon av en skadet slange.
1. Steng av maskinen og la varmeoverføringsvæsken kjøles ned.
2. Finn slangens skadede del og klem en låsetang på begge sider av den
skadede delen.
3. Kutt bort den skadede delen av slangen (a) med en kniv eller lignende.

4. Sett et beslag (b) på begge sider av den avkuttede slangen.
5. Sett nippelen (c) i en av slangene.
LES DETTE: Ikke bruk petroleum til smøring av nippelen. Hvis du må smøre den,
bruk varmeoverføringsvæske.

6. Installer nippelen i den andre slangen med beslaget. Sørg for å skyve begge
ender på begge slanger til leppen på nippelen.
Denne prosedyren fortsetter på neste side.
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Vedlikehold
Fortsatt fra forrige side.
7. Bruk et Wacker Neuson krympeverktøy (e) til å krympe begge beslagene.

8. Roter slangen 90 grader og krymp begge beslag igjen.
Prosedyren er nå fullført.
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Vedlikehold
6.3

E 350M

Inspisere slanger, forbindelser og koblinger

Forutsetninger





HTF-system

Maskinen stanset
Strømbryter Av
Brenneren nedkjølt

Slangetrommel:
1. Åpne tilgangsdører.
2. Drei slangetrommelens T-håndtak (a) mot klokken for å utløse den.
3. Trekk ut hele slangen og inspiser den for lekkasje og/eller skade.
4. Reparer eventuelle lekkasjer eller skift ut slangen hvis den er skadet.
Se Reparere en slange.

Pumpe, motor og kjele:
1. Inspiser pumpe, motor (a) og tilhørende røropplegg (b) for lekkasjer og/eller skade.
2. Inspiser kjelen (c) og tilhørende røropplegg (d) for lekkasjer og/eller skade.
3. Reparer/skift ut alle skadede slanger eller koblinger.
4. Reparer alle lekkasjer.

Denne prosedyren fortsetter på neste side.
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Vedlikehold
Fortsatt fra forrige side.

Drivstoffsystem

Brenner
1. Inspiser drivstoffledningene (a) for lekkasje og/eller skade.
2. Inspiser drivstoffilteret og de tilhørende drivstoffledningene (b) for lekkasjer og/
eller skade.
3. Reparer/skift ut alle skadede slanger, rør eller koblinger.
4. Reparer alle lekkasjer.
Drivstofftank
1. Inspiser alle drivstoffledninger inn og ut av tanken (c) for lekkasjer
og/eller skade.
2. Reparer/skift ut alle skadede slanger, rør eller koblinger.
3. Reparer alle lekkasjer.
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Vedlikehold
6.4

E 350M

Inspisere elektriske kabler og kontakter

Forutsetninger





Prosedyre

Maskinen stanset
Strømbryter Av
All strøm koblet fra maskinen

1. Åpne alle tilgangsdører og ta av alle tilgangsdeksler.
2. Inspiser kontrollpanelet og tilhørende elektrisk kabel for slitasje og/eller skade.
3. Inspiser pumpen og tilhørende elektrisk kabel for slitasje og/eller skade.
4. Inspiser slangetromlen og tilhørende elektrisk kabel for slitasje og/eller skade.
5. Inspiser brenneren og tilhørende elektrisk kabel for slitasje og/eller skade.
6. Reparer/skift ut slitte eller skadede kabler. Se deleboken for reservedeler.
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Vedlikehold

Teste brennereksosen og justere innstillinger

Forutsetninger






Forholdsregler





Når skal det
justeres







Forbrenningsanalyser
Sotrøyktester
300 psi (20,7 bar) trykktestmåler
Adapter for måler med britiske parallellgjenger
Alle justeringer må uføres av en lisensiert fagmann.
Alle justeringer må oppfylle lokale og nasjonale krav.
Alle justeringer bør utføres på stedet.
Før bruk i høyder over havet på mer enn 305 meter over eller under høyden på
forrige sted.
Før start på et nytt arbeidssted.
Etter at det er utført vedlikehold på brenneren.
Hvis brennerens ytelse av en eller annen grunn er tvilsom.

Fabrikkjustert
drivstofftype

Brenneren i denne maskinen er kalibrert for korrekt drift hos Wacker Neuson
Corporation på 180 m over havet, med bruk av en 70/30 % blanding av nr. 2 og
nr. 1 diesel kombinert med et anti-gelatineringsstoff.

Justere
drivstofftrykket

Følg prosedyren nedenfor for å justere drivstofftrykket.
1. Flytt brennerbryteren til Av-stilling.
2. Fjern lufteventilen (a) fra drivstoffpumpen.

ghi_gr005174

3. Sett måleren eller en adapter med britiske parallellgjenger og en måler inn i
drivstoffpumpen i stedet for lufteventilen.
Merk: Bruk ikke pakningsstoff (gjengefett) på adapteren.
4. Flytt brennerbryteren til På-stilling.
5. Drei justeringsskruen (på siden av pumpen) med klokken for å øke trykket,
mot klokken for å redusere trykket.
Denne prosedyren fortsetter på neste side.
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Vedlikehold

E 350M

Fortsatt fra forrige side.
Sjekke O2innholdet

Følg prosedyren nedenfor for å sjekke O2-innholdet.
1. Følg anvisningene til produsenten av forbrenningsanalysatoren for oppsett
og eksosprøvetaking.
2. Sett analysatorens sonde inn i tilgangshullet for gassanalysatoren
på eksosrøret.
 O2-innholdet i eksosen må være 3 til 4 % for å oppnå optimal ytelse og
minimal sotutvikling.
 Det bør tas flere prøver etter hvert som brenneren blir varmet opp.
 Den siste prøven bør tas rett før brenneren når 71 °C.

Prøvetaking
av sotrøyk

Følg prosedyren nedenfor for å ta en sotrøyksprøve.
Merk: Følg anvisningene til produsenten av sotrøyktesteren for anvisninger om
nøyaktig eksosprøvetaking.
Ved testing:
 Det bør tas flere prøver etter hvert som brenneren blir varmet opp.
 Den siste prøven bør tas rett før brenneren når 71 °C.
 Høyere O2-prosent (for høy luftinnstilling) senker sotutviklingen, men hever
pipe-temperaturen og reduserer effektiviteten.
 Lavere O2-prosent (for lav luftinnstilling) øker effektiviteten og senker
eksosrørstemperaturen, men kan forårsake sotbelegg.
 En brenner som er optimalisert for ren og effektiv drift, vil ha O2-nivåer
på 3 til 4 % og en sotrøykverdi på 1 eller lavere.
1. Løsne låseskruene på luftspjeldet nok til å gi rom for justering.
2. Flytt brennerbryteren til På-stilling. Brenneren starter en 15-sekunders forutblåsing etterfulgt av tenningsrutinen.
3. Når brenneren tennes tar du en eksosprøve.
4. Juster luftspjeldet til forbrenningsparametrene faller innenfor de angitte verdiene
ovenfor. Se avsnittet Sjekke og justere brennerens luftspjeld.
Prosedyren for analyse av forbrenningen er nå fullført.
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6.6

Vedlikehold

Fjerne og installere brenneren

Forutsetninger




Åpne

Maskinen avstengt og nedkjølt
All strøm koblet fra maskinen

Bruk følgende prosedyre for å fjerne brenneren:
1. Koble fra drivstofforsynings- og returlinjene (a).
2. Skru ut de to skruene (b) og ta av brennerdekslet (c).
3. Skru ut skruen (d) og åpne primærkontrollen(e).

4. Koble fra de tre ledningene (f) fra primærkontrollen (e).
Merk: Sørg for å merke ledningene slik at det blir enklere å koble dem til senere.
5. Skru ut monteringsbolten (g).
6. Trekk brenneren ut av maskinen.

Prosedyren for å fjerne brenneren er nå fullført.
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Vedlikehold
Installering

E 350M

Bruk følgende prosedyre for å installere brenneren i maskinen:
1. Plasser brenneren i maskinen.
2. Sett i monteringsbolten (g).
3. Koble de tre ledningene (f) til de angitte klemmene på primærkontrollen.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt.
Brennerens strømforsyning må jordes.
f Ikke fest jordledningen til primærkontrollen.

4. Lukk primærkontrollens deksel og sett i skruen (d).
5. Sett på plass brennerdekslet (c) og sett i skruene (b).
6. Koble til drivstofforsynings- og returlinjene (a).

Prosedyren for å installere brenneren er nå fullført.
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Vedlikehold

Sjekke og justere elektrodeplasseringen

Forutsetninger




Når skal det
justeres
Kontrollere




Maskinen avstengt og nedkjølt.
Brenneren tatt ut. Se avsnittet Fjerne og installere brenneren.
En gang i året, etter behov.
Når brenneren ikke tenner.

Gjør følgende for å kontrollere elektrodeplasseringen:
1. Fjern de to skruene (b) som holder fast flammerøret (c) til brenneren og ta
ut flammerøret.

2. Kontroller elektrodenes posisjon. Se diagrammene og tabellen nedenfor for
korrekte dimensjoner.
Justere

Gjør følgende for å justere elektrodene:
3. Løsne skruen (d) for å justere. Se diagrammene og tabellen nedenfor for
korrekte dimensjoner.
4. Trekk til skruen (d).
5. Kontroller dimensjonene (e og f). Juster på nytt ved behov.
6. Sett på plass flammerøret (c) og sett i skruene (b).

Ref.
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Verdi

e

3,7-4,3 mm

f

3-3,5 mm
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Vedlikehold
6.8

E 350M

Skifte brennerdysen

Forutsetninger




Når den bør
byttes





Prosedyre

Maskinen avstengt og nedkjølt.
Brenneren tatt ut. Se avsnittet Fjerne og installere brenneren.
En gang i året, etter behov.
Når brenneren ikke tenner.
Hvis brennerens ytelse av en eller annen grunn er tvilsom.

Gjør følgende for å skifte brennerdysen:
1. Fjern de to skruene (b) som holder fast flammerøret (c) til brenneren og ta
ut flammerøret.
2. Ta ut brennerdysen (d) med en skiftenøkkel.
Merk: I illustrasjonen nedenfor har man fjernet elektrodene for å gi bedre innsyn.
3. Installer en ny dyse.
4. Sett på plass flammerøret og trekk til skruene (b).
5. Installere brenneren. Se avsnittet Fjerne og installere brenneren.

Brennerdysen er nå skiftet.
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Vedlikehold

Rengjøring av HTF-silkurven

Forutsetning

Maskinen på

Starte
pumpen

1. Ta ut fylleslangen fra lagringsstedet.
2. Hev enden på fylleslangen til ca. 1,5 meter.
3. Slå pumpen på.
4. Drei ventilhendelen til vertikal posisjon.
5. Kjør maskinen i ca. 10 sekunder for å tømme rørene.

Deaktivere
maskinen

1. Slå pumpen av.
2. Drei ventilhendelen til horisontal posisjon.
3. Slå strømbryteren av.

Demontere

1. Plasser en beholder (for eksempel en plastpose eller bøtte) under silkurvhuset (b).

2. Sett skiftenøkler på topp- (a) og bunnbolten (sitter i bunnen av silkurvhuset (b)).
3. Løsne, men fjern ikke, bolten på toppen (a). Hold bunnbolten på plass mens du
løsner toppbolten.
4. Slå på sekskanthodedelen av toppbolten for å bryte pakningsforseglingen.
5. Støtt silhuset (b) mens du fjerner toppbolten (a).
Rengjøre

1. Ta ut silhuset (b), og plasser det på et rent sted.
2. Trekk forsiktig ut silkurven (c) fra silhuset (b).
3. Skyll silkurven (c) og silhuset (b) med varmt vann.

Montere

1. Skift ut skadede pakninger (d og e) eller andre komponenter.
2. Plasser forsiktig silkurven (c) i silhuset (b).
3. Sett silhuset (inkludert kurven) i maskinen.
4. Skru i og stram toppbolten (a).
HTF-silkurven er nå ren. Fortsett med normale driftsrutiner.
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Vedlikehold
6.10

E 350M

Skifte drivstoffilter

Forutsetning




Maskinen slått av.
Nytt filterelement og pakningssett.

LES DETTE: Ikke ta filterenheten ut av maskinen med mindre huset må skiftes ut.
Drivstoffrørene sitter permanent festet til filterenheten.
Åpne

Slik fjerner du filterelementet:
1. Plasser en beholder eller noe som kan absorbere under filteret for å
unngå drivstoffsøl.
2. Koble drivstoffrørene fra ved hurtigkoblingen (a).
3. Løsne bolten (b) som holder filterhuslokket (c).
4. Hold filterhuset (g) og bank lett på bolten med en hammer eller skrunøkkel for å
bryte forseglingen.
Merk: Filterhuset kan falle ned når forseglingen brytes.
5. Fjern bolten (b) og pakningen (d).
6. Ta av filterhuslokket (c) og pakningen (e).
7. Trekk filterelementet (f) ut av huset.

Installering

For å installere et nytt filterelement (etter å ha fjernet det gamle), følger du
denne fremgangsmåten:
1. Plasser det nye filterelementet (f) i huset.
Merk: Påse at den eksponerte delen av elementets sil er på topp.
2. Plasser den nye pakningen (e) på husets øverste leppe.
3. Sett på plass filterhuslokket (b).
4. Skyv den nye pakningen (d) på bolten (b) og sett i bolten gjennom hullet
i filterhuslokket.
5. Trekk til bolten (b).
6. Koble drivstoffrørene til ved hurtigkoblingen (a).
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E 350M
6.11

Vedlikehold

Lagre maskinen

Kortsiktig
lagring

1. Stoppe maskinen. Se avsnittet Stenge av og pakke sammen maskinen.
2. Fjern og lagre eventuelt tilbehør.
3. La varmeren avkjøles tilstrekkelig.
4. Påse at alle kontrollbrytere er i av-stilling.
5. Om nødvendig fylles HTF-tanken.
6. Om nødvendig fylles drivstofftanken.

Langtidslagring

1. Fyll drivstofftanken med stabilisert drivstoff og bruk brenneren i minst
15 minutter for at det skal sirkulere gjennom hele drivstoffsystemet.
Alle typer drivstoffstabiliseringsmidler kan brukes.
2. La varmeren avkjøles tilstrekkelig. Dekk til pipen og brenneren med plasttrekk
eller vanntett materiale. Dette vil hindre ansamling av korroderende fuktighet
og blokkeringer av reirbyggende dyr.
3. Ta ut nødfrakoplingsbatteriet og oppbevar det tørt og kjølig hvis dette er aktuelt.
Koble batteriet til en drypplader én gang hver 30. dag for å opprettholde full ladning.
4. Lukk og lås alle dører.
5. Beskytt dekkene mot direkte sollys hvis dette er aktuelt.
6. Når maskinen tas ut etter lagring, må den klargjøres for drift. Se avsnittet
Klargjøre maskinen for sesongdrift.

ghi_tx000882no.fm

69

Elektriske diagrammer
7
7.1

E 350M

Elektriske diagrammer
Elektrisk diagram Side 1

70

ghi_tx000910no.fm

E 350M
7.2

Elektriske diagrammer

Elektrisk diagram Side 2
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Elektriske diagrammer
7.3

E 350M

Tegnforklaring
Ref.

Beskrivelse

F1

Vernebryter

S2

Momentkontakt

K1

Relé

F2

Avstengingsmodul for lavt nivå

F3,
F4

Sikringsblokker

P1,
S3

Rød, lysende momentbryter

K2
K3
K5
K6

Relé

S5
S6
S9

Vippebryter

F5
F6

Sikring

F7

Sikringsblokk

T1

Transformator

T2

Brokobler ensretter

X1

Strømkabel

X2

Stikkontakt for tilbehørsstrøm

P3

Rød pilotlampe

P2

Timeteller

K7

Temperaturregulering
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E 350M

Elektriske diagrammer

Merknader
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Grunnleggende feilsøking
8
8.1

E 350M

Grunnleggende feilsøking
Feilsøking på maskinen
Problem/Symptom

Årsak

Løsning

Brenneren starter ikke.

Feil bryterstilling eller aktivert
beskyttelsesfunksjon.

Sjekk at strømbryteren
er PÅ. Kontroller at HTFnivået er innenfor grensene
og at utkoblingsenheten
for lavt nivå er nullstilt
(indikatorlampe for lavt
nivå skal være AV).

Grensen for overtemperatur
er utløst.

La brenneren avkjøles.

Feil på ledninger eller
strømforsyning.

Skift ledning eller strømforsyning.

Brennerens primærkontroll
er stengt av.

Tilbakestill
brennerkontrollen.

Det er ikke noe drivstoff.

Fyll på drivstofftanken.

Brennerdysen er skadet
eller slitt.

Skift brennerdysen.

Elektrodene er defekte.

Skift ut elektrodene.

Kadmiumcellen er defekt.

Skift ut kadmiumcellen.

Brennerens primærkontroll
er defekt.

Skift ut brennerens
primærkontroll.

Drivstofftrykket er feil
innstilt.

Juster drivstofftrykket.

Brennerdysen er skadet
eller slitt.

Skift brennerdysen.

Luftspjeldet er feil innstilt.

Juster luftspjeldet.

Kadmiumcellen er defekt.

Skift ut kadmiumcellen.

Brennerens primærkontroll
er defekt.

Skift ut brennerens
primærkontroll.

Det mangler frisk luft til
brenneren.

Kontroller at det er
tilstrekkelig lufttilførsel.

Brenneren starter, flammen
tennes ikke.

Brenneren starter, flammen
tennes, men enheten låses.

Forbrenningen er dårlig
eller støyende.
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E 350M

Grunnleggende feilsøking
Problem/Symptom

Årsak

Løsning

Tiningsfremdriften er lavere
enn kapasiteten.

Utilstrekkelig isolasjon.

Legg til ekstra
isoleringsmatter.

Ikke nok fuktighet.

Sjekk at det er stående
vann på arbeidsstedet.

Ingen dampsperre.

Legg ned dampsperre.

HTF strømmer ikke.

Kontroller at pumpetrykket
er som spesifisert og at
slangene ikke er blokkert.

Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.

Sett temperaturregulatoren
på optimal innstilling.
Denne innstillingen er
avhengig av miljøforholdene
på arbeidsstedet.

Jordforholdene er ikke som
forventet.

Revurder tiningsplanen
basert på arbeidsstedets
faktiske forhold.

Det er ingen strøm.

Sjekk at strømbryteren er
PÅ. Kontroller at HTFnivået er innenfor grensene
og at utkoblingsenheten
for lavt nivå er nullstilt
(indikatorlampe for lavt nivå
skal være AV).

HTF-temperaturen er
under -26 °C.

Varm HTF og slangene før
maskinen startes. Se under
«Forvarming av HTF» i
denne håndboken.

Slangespolebremsen er
ikke ordentlig utløst.

Løs ut bremsen til
slangespolen helt.

Motortemperaturen er under
nominell verdi (<18 °C ).

Varm opp innkapslingen
ved å kjøre maskinen en
kort stund med alle dører
lukket, eller varm opp
innkapslingen med en
ekstern varmekilde.

Pumpen vil ikke starte.

Slangeoppvikling fungerer
ikke.

Fotpedalbryteren har sviktet. Skift ut fotpedalbryteren.
Pumpen støyer og HTFstrømmen er under
spesifisert verdi.
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Sugeventilen er ikke
helt åpen.

Sjekk at sugeventilen er
helt åpen.

HTF-temperaturen er
under -26 °C.

Varm HTF og slangene før
maskinen startes. Se under
«Forvarming av HTF» i
denne håndboken.

Silkurven er tett.

Rengjøre silkurven, se
avsnittet Skifte HTF-filter.
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Tekniske data
9
9.1

E 350M

Tekniske data
Maskin
Produktnummer
Modell

Enheter

0620254
E 350M

Lengde (a)

cm

200

Bredde (b)

cm

135

Høyde (c)

cm

127

Vekten uten drivstoff og generator

kg

905

Vekt med full drivstofftank uten
generator

kg

1275

Kapasitet på drivstofftank
Slangelengde
Varmeoverføringskapasitet

l

272

m

350

l

180

Brennerdyse

l/t X grad

8 X 80, B

Brennertrykk

bar

9,30

Drivstofftilførsel

kW

35,5

Varmeeffekt

%

85%

Olje l/t

l/t

3,4

Pumpe

l/t

1 X 901

Driftstid

timer

115

Slangetrykk

bar

4,83-6,21

Standard tinekapasitet

m2

102-204

Utvidet tinekapasitet

m2

204-307

Standard herdekapasitet

m2

204

Utvidet herdekapasitet

m2

612

Standard frosthindring

m2

307

Utvidet frosthindring

m2

921

Luftvarmekapasitet

m3

5100
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E 350M

Tekniske data

9.2

Mål

9.3

Brenner
Modell

Omega 80 RDB1R-499T

Enhet

Enheter
kg/t
kW

Effekt
Termisk effekt
(med lufttemperatur 20 °C)

mm2/s
@20 °C

Drivstoff
Elektrisk forsyning

Lett olje,
viskositet 4–6
Énfaset
~50, 230 ±10%

A
o/min
rad/s

Driftsstrøm
0,7
2700
283

μF

Tenningstransformator
kV - mA
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1,8–3,4
21,6–40,6

Hz, V
Motor

Kondensator

Verdi

4,5
Sekundært
8 -16

Pumpetrykk

bar

8–15

Absorbert elektrisk strøm

kW

0,17
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