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SEVIYE SALTERLERI IÇIN KULLANMA KILAVUZU
80 SERI Elektrikli
1. CIHAZIN TANIMI
80 serisi salterler/anahtarlar, basinç tanklarinin dis yan tarafina yatay olarak monte edilmek üzere tasarlanmistir.
Modeller bir adet hareket/atlatma grubu ile donatilmistir, bu grup her biri düsük veya yüksek seviye
kontrolü/alarmlari için tekli (SPDT) veya çiftli (DPDT) degistirme kontaklari ile birlestirilebilirler.
2. MODELIN TANIMI VE KIMLIGI
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3. ÇALISMA PRENSIBI
Çalisma prensibi hidrostatik ilkesine göre islemektedir.
(ARSIMET kanunu).
Samandira (1) bir tane agirlik dengeleyici destek (6) ile
donatilmis olan poyrali bir çubuga monte edilmistir, bu
agirlik dengeleyici samadira agirliyini dengeleme
islemini görür. Küçük bir çubuk yardimi ile agirlik
dengeleyicinin yanina paslanmaz çelikten m
bir pistoncuk baglanmistir.
(3) içerisinde bulunmaktadir. Asagidaki semada da
gösterildigi gibi kuyu (3) içerisine de bir adet atlatma
grubu monte edilmis olup bir adet miknatis (4) ve bir
et de mikro salter (5) bulunmaktadir. Bunlarin tümü
bir baglanti çubugu ile birbirine baglanmistir.
"A"da seviye düsük oldugunda miknatis (4) pistoncuk
(2) tarafindan çekilir ve mikro salter (5) devreye girer
çalisir.
Seviye yükseldigi zaman, "B"de oldugu gibi yüksek seviye durumunda samandira (1) seviyeyi takip ederek
pistoncugu (2) asagi dogru iter. Bu arada miknatis (4) ve mikro salter (5) devre sisi kalirlar.
Düsük ve yüksek seviye arasindaki sivi yüksekligi farki “çekme farki” olarak adlandirilir.
4. KURULUM
4.1 TESISATA MONTAJI
Baglantiyi gerçeklestirmeden önce cihaz ile tank baglantilarinin birbirine uyumlu oldugunu kontrol edin.
Harici yük ve etkenlerle cihaza yüklenilmesi kesinlikle yasaklanmistir. Kullanici, cihazin dis etkilere maruz
kalmamasini saglamakla yükümlüdür. Cihazi dayanma noktasi olarak kullanmayiniz.
Galvanik korozyon etkilerinin önüne geçmek için farkli elektrokimyasal potansiyel içeren malzemelerin kullanilmasi
yasaktir. Cihazin bu tür etkenlerden etkilenmemesi için, kullanici tüm teknik unsurlari cihaza uyarlamalidir.
Öngörülen azami basincin üstündeki basinçlari dagitmak ve uyarlamak için tesisat yukarida belirtilmis olan emniyet
subabi ile donatilmis olmalidir.
Cihazin kolayca sökülmesine olanak taniyan
ihtimali olan kalintilari temizlemek için gerekli olan
tahliye valflarinin kullanilmasi tavsiye edilir.
Eger hava kabarciklari veya buhar olustugunu
görecek olursaniz üst baglanti kisminda
havalandirma ve emme vanalari kullaniniz.
Eger ayarlama yapmak için iki veya daha fazla cihaz
montajina ihtiyaç duyulacak olur ise bunlarin tek bir
Asiri titresim ve sarsintiya maruz kalan tanklara
yapilacak montaj için müsteri hizmetleriyle i

4.2 ELEKTRIK KABLOLARI
Cihaz, kasa içerisine yerlestirilmis olan bir baglanti parçasi (kablosu) ile donatilmistir.
Baglantilar için (NC
NO) yan tarafta bulunan semaya bakiniz.
Enerji verilmeden önce kasa kapaginin kapali vaziyette oldugundan emin olun.
Cihaz kullanicisi, çalisan personeli ve diger cihaz ve ekipmanlari korumak için gerekli
toprak baglantilarini yapmak zorundadir.
gerekli toprak baglantilarini yapmak zorundadir.
NO baglantisi cihazin tamamen sivi ile dolu oldugun
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5. DEVREYE ALMA
Cihaz çalismasinin öngörülenin daha üstünde olmamasina ve (asiri basinç ve isi, yükün belirli bir sekilde asiri olmasi)
lmasina dikkat edin.
Sivi seviyesini bir kaç kez degistirerek cihazin dönüsüm islemini sorunsuz bir sekilde yapiyor oldugunuz kontrol

6. AYARLAMA
Cihaz için gerekli olan ayarlamalar fabrikada yapilmis olup kullanilan yerde herhangi bir ayar yapilmasina gerek
Eger yinede cihaza ayar yapilmasi gerekli ise BAKIM bölümüne bakiniz. (müdehala noktalari ve ayarlama).
7.BAKIM
Cihazin düzgün ve etkili sekilde çalismasini teminat altina almak için periyodik olarak bakim yapilmasi önerilir.
(yaklasik
Tüm bakim isleri cihaz tamamen kapaliyken, basinç ve sivi tamamen bos vaziyetteyken ve de ortam isisina
ulastiginda, enerji kontagindan ileri gelen akim tamamen bosaltildigi zaman yapilir.
Akimi kestiginizden emin olmadan kapagi KESINLIKLE açmayin;
Denetim ve kontrol amaçli açildigi sürenin disinda kapagi ASLA uzun süre açik birakmayin;
Cihazi bilgi etiketi üzerinde belirtilen degerlerin üzerinde bir basinçta veya isida ASLA kullanmayin;
Cihazi bilgi etiketi üzerinde belirtilen degerlerin üzerinde olan elektrik rating’inde ASLA kullanmayin;
Talimatlari dikkatlice okumadan KESINLIKLE parça ayarlamasi veya degistirmesi yapmayin;
süpheli durumlarda müsteri hizmetlerimizle irtibata geçin;
Cihazin parçalarini ASLA yaglamayin;
Yüksek isida çalismis olan bir cihaza bakim yapilmasi gerektigi zaman, çalisan personelin güvenligini saglamak için
gerekli tüm önlemleri alin.
7,2 KONTAKLARA YAPILAN PERIYODIK KONTROLLER
Akimi kesin;
Kapak açik vaziyette iken hareket grubunda hasar veya eskimis bir parça olup olmadigini gözle kontrol edin,
manyetoyu manuel olarak hareket ettirin ve mikrosalterin dönüsüm islemini sorunsuz bir sekilde yerine getirdigini

7,3 GRUBUN VE/VEYA MIKROSALTERIN DEGISTIRILMESI
librasyon ile salter grubunun pozisyonunu kaydedin;
b) Baglanti parçasindaki kablolari ayirin (pozisyonlarini not alin),
civatalarini gevsetin (2);
c) Mikrosalteri degistirin (1);
d) Salter grubunu küçük kuyucuga (3) bir önceki alindigi pozisyona tekrar
rlestirin;
e) Manyetoyu (4) küçük kuyucuga (3) karsi manuel olarak yerlestirerek
hareket ayarlamasini gerçeklestirin,
sapkayi (5) mikrosalter hareket edecek seviyeye gelene kadar vidalayin
ve sapkayi tamamen bloke etmeden önce bir tur asiri dozda döndürün;
Bir ohmmetre yardimi ile mikrosalterin (1) çalisir vaziyette oldugunu
gözden geçirin ve manuel olarak bir kaç atlatma denemesi yapin.
g) Baglanti parçasina ait olan kablolari (b) maddesinde oldugu gibi
tekrardan yerlerine takin.

Cihaz üzerinde yapilacak islemler, müdehaleler vs. islemler için için cihazin kendi yatay ekseni üzerinde bir yer
bulunmaktadir, bu nokta degistirilemez.
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8. BOYUTLU ÇIZIMLER GÖVDE
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A=
B
C = baglanti

Model

ØA

D
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10. ÖNERILEN YEDEK PARÇALAR (*)
POZIS AÇIKLAMA
YON
1

Samandira çubugu ile birlikte

2

Cihaz gövdesi

3

Samandira

4

Rekor

5

Conta

6

Poyra

(*)

7

Salter grubu

(*)

8

Mikro salter

(*)

(*)

9

Cihaz bilgi etiketi

10

Dis topraklama grubu

11

Iç topraklama grubu

12

Muhafaza contasi

13

Muhafaza tabani

14

Muhafaza kapagi

15

16

17

EP tip muhafaza kapagi
baglama/sabitleme pulu
WP tip muhafaza tabani
baglama/sabitleme pulu
WP tip Muhafaza kapagi
sabitleme vidasi

Yedek parçasi siparisinde daima parçanin seri numarasini belirtiniz.
Adi geçen bu seri numarasi muhafaza üzerine yapistirilmis olan cihaz bilgi etiketi üzerinde belirtilmistir, (9.
pozisyona bakiniz) ve bu seri numarasi “F” ile baslayip bes rakkamlidir, (örn: F45678).
11. ARIZA GIDERME, SORUN ÇÖZME
80 serisi seviye anahtarlari (salterler) normal sartlarda ariza vermezler.
Seviye anahtari degistirme islemini yerine getirmeyecek olursa 7. madde de (BAKIM) belirtildigi sekilde
samandirayi ve mikroanahtari gözden geçirin.
12. ATIK VE IMHA ETME
Cihazlar kullanim ömürlerini tamamladiktan ve islevselliklerini tamamen yitirdikten sonra yürürlükte olan
mevzuatlara uygun olarak hurdaya çikartilirlar.
Üzerinde bulunan contalar, müsteri tarafindan talep edilip monte edilmis olan özel koruyucu kaplamalar ve plastik
malzemeden olan her seyden arindirildiktan sonra metal aksamlar geri dönüsümlüdür.
Eger monte edilmis olan mikroanahtarlarin tipi civa ampül tipte ise (VD yönetmeligi),
zararli toksik maddelerle ilgili yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak imha edilmelidir. Diger türdeki
mikroanahtarlar bu kurallara tabi degildir.
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13. GARANTI
80 serisi tüm anahtarlar (salterler) üretim hatalarina karsin teslim t
Arizanin cihaz kullanimindan kaynakli bir sebepten ileri gelmemesi sartiyla, arizali cihaz iade edilecek ve Orobiche
tamir/bakim atölyeleri
yukarida belirtilen garanti süresi içerisinde çalismayan veya hatali çalisan cihaz ve/veya cihaz parçalarini garanti
kapsaminda (nakliye masraflari hariç) degistireceklerdir.
Cihazlar, siparis formu üzerinde spesifik olarak belirtilmis ve kabul edilmis olan islerin disinda farkli amaçlar için
kullanilmasi durumunda, yanlis ve hatali kullanimindan dolayi OROBICHE ATÖLYELERI hiç bir sekilde
sorumlu olmayacaktir.
Bu gibi durumlarda hiç bir sikayet ve itiraz dikkate alinmayacaktir.
Kurulumdan veya sahsi kullanimdan kaynakli hasarlar ve/veya masraflar dogrudan ve dolayli olarak hiç bir
sekilde OROBICHE ATÖLYELERINE atfedilemez ve talep edilemez.
Cihaz, teslim tarihinden itibaren azami 10 yil süreyle kullanilabilir.
Bu süre sonunda iki alternatif vardir:
1) Cihazi yeni bir cihazla degistirmek,
2) OROBICHE ATÖLYELERINDE revizyon yaptirma
CIHAZLARIN IADE EDILMESINDE UYGULANACAK OLAN PROSEDÜR
Iadesi yapilacak olan cihazla birlikte asagidaki bilgiler muhakkak belirtilmelidir:
1) Satin alan müsterinin adi,
2) Malzemenin adi ve tanimi,
4) Islem bilgileri,
e temas etmis olan sivilar.
Cihaz tamamen temizlenmis vaziyette, üzerinde toz veya buna benzer herhangi bir pislik olmadan teslim edilmelidir.
Aksi takdirde, OROBICHE ATÖLYELERI bakim yapmama ve cihazi müsteriye geri göndermeme hakkini sakli tutar.
SON NOTLAR
Her bir cihaz tamamen montaji yapilmis vaziyette ve gerekli olan tüm aksesuarlari ile birlikte tedarik edilir.
Bazi parçalar sadece özel durumlarda ayrica tedarik edilmektedir.
Bu nedenle, cihazi teslim aldiginiz zaman dikkatlice gerekli kontrolleri yapiniz ve eksiklik veya hasar tespit edilmesi

ÖNEMLI NOT : CIHAZLARIN POTANSIYEL PATLAMA TEHLIKESI BULUNAN ALANLARDA
CIHAZ KULLANICISI STANDART KULLANIM
TALIMATLARINA EKLI BULUNAN ILAVE EMNIYET TALIMATLARINI DIKKATE ALMALIDIR.
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