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Baskı/telif
© Telif hakkı
İlgili tüm belgeleri içeren bu yayın, telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. 
Kullanımı, Kristal Ltd. Şti.'nin önceden yazılı onayını gerektirir. Özellikle tüm 
çoğaltma, dağıtım, işleme, çeviri ve mikro doldurma için geçerlidir; veri 
bankaları ve çevrimiçi hizmetler dahil olmak üzere elektronik sistemlerde 
depolama ve işleme de dahildir. İhlaller, ihlal edene yasal zararlar verir.

Hata veya hasarı önlemek için çalışma sırasında belgedeki bilgiler takip 
edilmelidir. Operatör bu nedenle ilgili tüm bakım ve işletme personelinin 
kullanımına sunmalıdır. Değişikliğe tabidir.

Telif hakkı uyarısı (DIN ISO 16016:2017-08)
Bu belgenin aktarılması veya çoğaltılması ve içeriğinin kullanılması veya 
iletilmesi açık bir onay olmadan yasaktır. İhlal tazminatından ihlal edenler 
sorumludur. Patent, kullanım veya tasarım tesciline ilişkin tüm haklar 
saklıdır.

Garanti; yalnızca aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde kabul edilebilir:

= Profesyonel taşımacılık

= Bu kullanma talimatlarını kullanarak profesyonel montaj, işletmeye alma ve 
çalıştırma.

= Öngörülen bakım aralıklarına doğrulanabilir uyum.

= Ürünün belirtilen kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip malzemelerin emişi için 
çalıştırılması.

= Üreticiye, oluşan zararın derhal bildirilmesi.

= Orijinal yedek parçaların kullanımı.

= Orijinal durumdaki yapısal değişiklikler, yalnızca imalatçı ile anlaşma 
yapılması ve yazılı onayı ile yapılmalıdır.
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1 Genel talimatlar

1.1 Kullanmadan önce genel notlar
AVEVO ürününü kullanmadan önce, emiş sistemini kullanmak veya 
üzerinde bakım çalışmaları yapmak üzere olan tüm kişilerin:

= İlgili tüm bilgileri, talimatları ve eğitim kurslarını almış ya da ürünü kullanmış 
ve anlamış olması gereklidir.

= Görevlerini yasaya ve mevcut kullanım kılavuzuna göre yerine getirebilir 
olmalıdır.

1.2 Yasal bilgi
Ürünün yol açtığı potansiyel riskleri azaltmak için, ürünün tasarımı ve inşası 
AB / EC uygunluk beyanında listelenen yönergelere ve standartlara 
uygundur. Potansiyel riskler, yalnızca kullanıcı veya yetkili temsilcisi 
tarafından kurulmaya hazır bir ürün için ekteki ilgili standartlara uyduğunda 
en aza indirilebilir.

1.3 Editör bilgisi

Belge yapısı
Ürün Açıklaması     Ürün açıklaması, ürününüz için geçerli olan tüm gerekli bilgileri sunar.

Güvenlik    Ürününüzün güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler burada verilmektedir.

Çalıştırma   Ürününüzün sorunsuz çalışmasını sağlamak için gereken tüm bilgileri içerir.

Bakım / servis    Servis ve bakım bilgileri, ürün veya ürün bileşenlerine nasıl ve ne zaman
bakım ve servis yapılacağı hakkında bilgi sağlar.
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1.4  Bu belge nasıl okunur?
Bu belge, tanımladığı ürünün bir bileşenidir. Talimatları cihazın kullanıldığı 
yerde kolayca erişilebilir tutun, böylece personel tarafından her zaman 
görülebilirler.
Ürünü herhangi bir şekilde kullanmadan önce bu belgeyi dikkatlice okuyun 
(işletmeye alma, montaj, bakım vb.).
Güvenli çalışma ve sorunsuz kullanım için ön koşul, kullanıldığı tüm ürün ve 
maddelerin kullanımıyla ilgili tüm bilgilerin, talimatların ve eğitimlerin 
edinilmiş ve anlaşılmış olmasıdır. Görevlerinizi yasal olarak ve bu talimatlara 
uygun olarak yerine getirmeniz gerekir.
Lütfen belgedeki ve üründeki güvenlik ve uyarı talimatlarını izleyin. İşletme 
sahibinin tüm tesis, işletme ve çalışma talimatları bu belgeye ek olarak 
uygulanır.
Belge ayrıca açıklamalarla birlikte grafiksel örnekler içerir. Bu nedenle, 
ekipman açıklama ve gösterimlerden biraz farklı olabilir.

Belgenin hedef grubu:
Bu belge şunlar içindir:

= Ürün hakkında eğitilmiş ve ekstraksiyon işlemlerine aşina olan operatörler.

= Eğitimli montaj ve bakım personeli.

= Eğitimli elektrik uzmanları

Metinde vurgulama
Okunabilirliği ve genel bakışı basitleştirmek için, farklı paragraflar ve bilgiler 
ayırt edici unsurlarla vurgulanmaktadır.
Semboller şu anlama gelir:

= 1nci seviye listesi
– 2nci seviye listesi

ü Taşıma gereksinimi

1. Taşıma adımı
ð Ara sonuç

ð Tüm işlem sırasının sonucu
Aşağıdaki talimatların amaçlandığı hedef kitle hakkında bilgi.A
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1.5  Uyarı bilgilerinin şekli ve önemi

TEHLİKE
Yüksek risk
Yakın bir tehlikeyi belirtir. Bu önlenmezse ölüm veya çok ciddi yaralanmalar 
meydana gelir.

UYARI
Orta risk
Yakın bir tehlike olasılığını belirtir. Bu önlenmezse ölüm veya çok ciddi 
yaralanmalar meydana gelebilir.

DİKKAT
Düşük risk
Yakın bir tehlike olasılığını belirtir. Bu önlenmezse, hafif veya minimum 
yaralanmalara neden olabilir.

BİLGİ
Malzeme hasarı
Belirtilen önlemlere uyulmadığında ürün ve çevre için öngörülen maddi 
hasar.

Bu uyarı, bir tehlike veya hasar tehdidi olduğunda görüntülenir. Bu, hasar 
riskine neden olabilecek eylemleri temsil eder.
Uyarılar bir sembol veya işaret kelimesi ile gösterilir. Uyarı, tehlikenin türü 
ve kaynağı, meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan sonuçlar ve önleme 
çalışmaları hakkında bilgiler içerir.
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2  Ürün tanımlama

2.1  Kullanılan semboller ve etiketler
AVEVO servis etiketi, en son servisin AVEVO bakım 
servisi tarafından ne zaman ve kim tarafından yapıldığını gösterir. Ayrıca, 
AVEVO bakım servisinin bir sonraki servisinin ne zaman 
programlandığını da listeler.

Ürünün isim plakası (örnek isim plakası)

1   Ürünü kapatın.
2   5 dakika bekleyin.
3   Toplama çekmecesini dışarı çekin veya ürünü açın.

Parlayıcı toz veya başka tutuşma kaynaklarını emdirmeyin. Kıvılcım üreten 
makinelerle birlikte kullanmayın.

2.2 Kullanım amacı
Ürün, aşağıdaki iş istasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

= Bireysel iş istasyonu

= Grup iş istasyonu

= Duman üreten makinelerde merkezi bir emme sistemi

= Toz ve talaş üreten makinelerde merkezi bir emme sistemi (toz versiyonu)

Ürünün bilgileri veri sayfasında ve isim plakasında belgelenmiştir. Ürünün 
çalışmasının tehlikeye girmemesini sağlamak için herhangi bir sapmalı 
uygulamayı üretici ile koordine edin.

Ürün, en son teknolojiye göre ve tanınmış güvenlik yönetmeliklerine göre 
üretilmiştir ve uygun şekilde ve aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır:

= Endüstriyel işletmeler ve atölyeler gibi ticari kullanım içindir.

= Kaynak dumanlarının emilmesi için 

= Kuru tozların emilmesi için (toz verisyonu)

= Serbest akan tozun emilmesi için (toz verisyonu)

= Patlayıcı olmayan tozların emilmesi için (toz verisyonu)
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2.3  Yanlış kullanım
Ürün sadece AVEVO tarafından belirtilen teknik veriler kapsamında 
kullanılabilir. “Kullanım Amacı” ndaki özellikleri aşan kullanımlar uygun 
değildir. Üretici bu durumda ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir.

Uygunsuz kullanım örnekleri:

= Yanıcı veya parlayıcı parçacıkların emilmesi

= Yanıcı gazların, buharların veya buğunun emilmesi

= Proses havasının belirtilen sıcaklık aralığı dışına çıkarılması. 
bkz. ürün için ortam koşulları [} 22]

= Toz veya gaz PATLAMA alanlarında kullanılması

= Sıvıların emilmesi

= Aşındırıcı gazların emilmesi

= Nemli veya sıvı maddelerin emilmesi

= Boyahanelere kurulum

= İşlem sırasındaki konum değişikliği

2.4 Öngörülebilir kötüye kullanma
Ürünün istenmeyen şekilde kullanılması, ancak kolayca öngörülebilir insan 
davranışlarından doğabilir.
Bunlar;

= Açık havada kurulum

= Patlayıcı toz ve gaz ortamlarında kurulum veya çalıştırma

= Üründe yetkisiz değişiklikler

= Parlayan köz emilmesi. Örneğin sigara gibi

= Üründe veya ek parçalarda (örneğin boru hattı) tespit edilen kusurlara 
rağmen ürünün çalıştırılması.

= Emmeye uygun olmayan eşyaların içe alımı (örneğin, cep telefonu, alet, 
eldiven, vidalar vb.)

= Giriş açıklığının kapatılması

2.5 Garanti şartları
AVEVO, doğrudan hasar ve ürünlerde doğabilecek hasarlardan 
veya ürün amacına uygun kullanılmadığında kişisel yaralanmalardan 
dolayı sorumluluk kabul etmez. İşletmeci şirket, hatanın ürünün uygun 
olmayan kurulum, montaj, bakım veya kullanımından kaynaklanmadığını 
kanıtlamalıdır.
Kendi güvenliğiniz için, yalnızca orijinal yedek parçaları ve aksesuarları 
kullanın. AVEVO, diğer ürünler kullanılırsa ortaya çıkabilecek 
zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
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2.6  Ürün hakkında önemli bilgiler
Sorumluluk, aşağıdaki görevlerde açıkça belirtilmelidir:

= Taşıma

= Montaj

= Devreye alma

= İşletme

= Bakım ve onarım

= Temizleme

= Hizmetten alma

= İmha

2.7  İşletim ilkeleri
Bir toplama sisteminde (örneğin, emme kolu, emme başlığı) bir vakum 
kullanılarak ortam havası emilir ve daha sonra bir filtre ünitesinde toz 
arındırılır. Ürüne bağlı emme ünitesi bir hava akımı oluşturur ve 
temizlenen hava, çıkış açıklığı yoluyla atmosfere geri verilir.
Ortam havası, toplama sisteminde vakum altında emilir ve daha sonra bir 
filtre ünitesinde tozdan arındırılır. Ürüne bağlı emme ünitesi bir hava akımı 
oluşturur ve temizlenen hava, çıkış boşlukları aracılığıyla çalışma alanına 
geri gönderilir.
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3 Güvenlik

3.1 Tehlike önleme

TEHLİKE
Yüksek voltajdan kaynaklanan elektrik çarpması
Ölüm dahil ağır yaralanma

4 Elektrik şebekesi ve aktif bileşenler üzerindeki çalışmalar sadece bir elektrik 
teknisyeni tarafından yapılabilir.
4 Elektrikli ürünlerle çalışmak için güvenlik kurallarına uyun.
4 Üzerinde çalışmadan önce ürünü veya herhangi bir canlı bileşeni kapatın ve 
yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete alın (örneğin asma kilit).
4 Üreticinin özelliklerine göre bileşenlerin elektrik bağlantılarını yapın.
4 Güç kaynağı kablolarını hasara karşı koruyun ve tahrik motorunun güç 
alımına göre boyutlandırın.
4 Tahrik motorunun elektrik kurulumunu ve bağlantısını bölgesel olarak geçerli 
düzenlemelere, ülkenin yasal standartlarına ve bölgesel elektrik şirketinin 
kurallarına göre yapın.
4 Güç kablosunu düzenli olarak hasar ve aşınma açısından kontrol edin.
4 Ürün ya da güç kaynağında gözle görülür bir hasar görünüyorsa açmayın ve 
yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete alın (örneğin asma kilit).
4 Hasar görmüş bir kablonun uzman personel tarafından değiştirilmesini 
sağlayın.

4 Koruyucu cihazları (motor koruma rölesi, topraklama direnci vb.) kontrol edin 
ve bunları ürünün çalışma koşullarına ayarlayın.

TEHLİKE
Kıvılcım ve parlayayıcı parçacıklardan dolayı yangın tehlikesi.
Ölüm dahil ağır yaralanma

4 Tutuşucu, yanıcı maddeleri çalışma alanından uzak tutun.
4 Kıyafetleriniz alev alırsa asla kaçmayın. Alevleri, yere yatarak veya 
battaniyeyle boğarak söndürün.
4 Bir yangın varsa, itfaiyeyi derhal uyarın ve yangını uygun araçlarla kontrol 
altında tutun.
4 Çalıştırmadan önce ve çalışma sırasında ürünün yakınında uygun bir 
söndürücüyü (teslimat kapsamına dahil değildir) bulundurun.

111400.UM.01
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TEHLİKE
Düşme ve takılma riski
Düşen nesnelerden veya yüklerden kaynaklanan hayati tehlike
4 Asılı yüklerin altında durmayın.
4 Montaj alanını sabitleyin ve işaretleyin (örneğin, bariyer bandı ile).

4 Yükleme ve montaj işleri sırasında ürünü daima dikey olarak kaldırın.
4 Ürünü yalnızca uygun, onaylanmış kaldırma ve taşıma araçlarıyla taşıyın.
4 Kurulum sırasında üründen yeterli bir mesafe bırakın. Ürünün yüksekliğinin en az 
1,5 katı mesafe.
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

UYARI
Gevşek veya açık kapak nedeniyle ezilme tehlikesi
Uzuv yaralanmaları
4 Kapakları çalışma sırasında sıkıca kapalı tutun.

4 Denetim kapılarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
4 Sabitleme vidalarının ve bileşen bağlantılarının sağlam olup olmadığını düzenli 
olarak kontrol edin.
4 Ürünü yalnızca montaj tamamlandıktan ve doğrulandıktan sonra çalıştırın.

DİKKAT
Zehirli tozlar
Solunum sırasında solunum organlarında kısa süreli bozulma
4 Bakım, temizlik, tamir ve boşaltma işleri sadece uzman personel tarafından 
yapılabilir.
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Ürünü yalnızca filtre elemanları takılıyken kullanın. 
4 Filtre elemanlarını tıkanmaya karşı düzenli olarak kontrol edin.
4 Toplama kabının boşaltma deliğine bağlandığından emin olun.
4 Denetim kapılarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
4 İşlem sırasında, ürünün yerini değiştirmeyin.
4 Tüm bakım ve onarım işlerini daima iyi havalandırılan bir odada tamamlayın. 
4 Filtre elemanlarını sökerken üflemeyin veya darbe vurmayın.
4 Kullanılmış filtre elemanlarını hava sızdırmaz contalı imha torbalarına koyup, 
bölgesel düzenlemelere uygun olarak atın.
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DİKKAT
Boru sisteminde toz birikintileri
Solunum sırasında solunum organlarında kısa süreli bozulma
4 Bağlı boru sistemini düzenli olarak toz birikintileri için kontrol edin.
4 Uygulamanız için gereken minimum hava hızını ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan minimum akış hacmini izleyin.

DİKKAT
Filtre elemanları temizlenirken basınçlı hava darbelerinin 
serbest kalması
İşitme hasarı riski
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Temizleme sırasında ürünü açmayın.
4 Denetim kapılarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
4 Kontrol kapılarını sadece basınçlı hava deposu basınçsız olduğunda 
      açınız.
4 Otomatik temizleme işleminin bitmesini bekleyin.

4 Basınçlı hava beslemesini üründen ayırın. 
4 Basınçlı hava deposunu boşaltın.

DİKKAT
Kendinden etkili hareket
Vücut veya uzuvlarda küçük yaralanmalar
4 Ürünü eğimli bir yüzeye yerleştirmeyin.

4 Yerleştirme sırasında daima tekerlek kilidinin devrede olduğundan emin olun.
4 Yüzeyin sürülebileceğinden, düz olduğundan ve yeterince yük taşıdığından 
emin olun.
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

BİLGİ
Çapak tutucu filtrede yangın tehlikesi
Toz izleri ve parçacıkların birikmesi hava kılavuz plakasında yangına neden 
olabilir.
4 Yapışkan kirleri ve birikintileri kılavuz plakasından ve muayene kapağından 
düzenli olarak temizleyin.
4 Hava kılavuz plakasına kıvılcım girmesini önleyin.
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TEHLİKE
Yüksek voltajdan kaynaklanan elektrik çarpması 
Ölüm dahil ağır yaralanmalar mümkün.
4 Elektrik şebekesi ve canlı bileşenler üzerindeki çalışmalar sadece bir elektrik 
teknisyeni tarafından yapılabilir.
4 Elektrikli ürünlerle çalışmak için güvenlik kurallarına uyun.
4 Üzerinde çalışmadan önce ürünü veya herhangi bir canlı bileşeni kapatın ve 
yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete alın (örneğin asma kilit).
4 Üreticinin özelliklerine göre bileşenlerin elektrik bağlantılarını yapın.

3.2  İş istasyonu havalandırma
DGUV kuralı 109-002 hükümlerine uyulmalıdır.
Emme ve filtreleme sırasında, üründen odaya geri dönen hacim akışı, 
besleme havasının% 50'sinden fazla olmamalıdır. Açık oda 
havalandırmasında, her saatte oda hacminin 1 katına eşit besleme havası 
akışı varsayılmalıdır. Bu, hava değişim hızının 1 / saat olması gerektiği 
anlamına gelir.

Hesaplama Besleme hava akışı [m³ / saat] = oda hacmi [m³] x hava değiştirme hızı [1 / saat]

Örnek:
Ürün, 1,060 m³ / saat nominal hava debisinde çalışırken, aynı miktarda taze 
hava beslenmelidir. Bu, çalışma odasının hacmi 1.060 m³ ise doğal 
havalandırma ile gerçekleşir.
(örneğin, 353 m² yüzey x 3 m tavan yüksekliği).
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3.3  Ürün güvenliği
Ürünün uygunsuz kullanımı ve işletimi nedeniyle yaralanma ve diğer 
risklerden kaçınmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

= Montaj, elektrik bağlantısı, bakım, ilk çalıştırma, temizlik, tamir ve ürünle 
bağlantılı diğer işler sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılabilir.
= Ürün hatalı veya hasar görmüş besleme hatları (kablolar, boru sistemleri vb.), 
bağlantılar ve açık sistem parçaları (kontrol kapısı, tahliye açıklığı) açısından 
kontrol edilmelidir. Bu gibi durumlarda ürünü kullanmayın ve derhal sorumlu 
bakım personelini bilgilendirin.

= Ürün yalnızca çalışmaya hazır olduğunda, muayene kapıları kapalıyken ve 
toplama kabının geçiş tipi bağlantı elemanları sıkıca kapalı olduğunda 
çalıştırılabilir.

= Ürün üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadan önce veya muayene 
kapılarının açılmasından önce, ürünün güç kaynağı ile bağlantısının 
kesildiğinden ve yetkisiz yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete alındığından 
emin olun.

= Herhangi bir çalışma yapmadan önce basınçlı hava beslemesini kesin ve 
basınçlı hava deposunu boşaltın.

= Ürünü elektrik güç kaynağına doğru şekilde ve güvenlik talimatlarına tam 
olarak uygun şekilde bağlayın ve sadece teknik özelliklere uygun olarak kullanın.

= Tüm acil durumlarda, ürün derhal elektrik şebekesinden ayrılmalı, ana 
şalterden kapatılmalı ve fişten hemen çekilmelidir.
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3.4 Nitelikli personel
Eğitimli personel  Eğitimli personel, ürünün doğru kullanımı hakkında bilgilendirilen ve

uygunsuz kullanımın getirdiği risklerin farkında olan kişilerdir. Personel 
güvenlik ekipmanı hakkında talimat almalıdır. Bu kılavuzun bilgisi 
zorunludur.

Nitelikli yarı vasıflı 
teknisyenler

Tehlikeleri tanımlamak ve önlemek için uygun teknik eğitim, bilgi ve 
deneyime sahip bir çalışan. Bu kılavuzun bilgisi zorunludur.

     Eğitimli nitelikli işçi  Kalifiye bir meslekte nitelikli teknisyen. Bu kılavuzun bilgisi zorunludur.

Hedef grup Görev Nitelik Koruyucu
ekipman

Taşıma 
personeli

Taşıma
Yerleştirme

Nitelikli yarı vasıflı 
teknisyenler

Kurulum 
personeli

Kurulum Eğitimli nitelikli 
işçi

Devreye alma 
personeli

Devreye alma       Eğitimli nitelikli
işçi

İşletim 
personeli

İşletme Nitelikli yarı vasıflı 
teknisyenler

Bakım personeli Denetim 
Bakım 
Onarım işi

Eğitimli nitelikli 
işçi

Bakım, temizlik 
personeli

Bakım 
Temizlik

Eğitimli personel
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4 Yapı ve işlev 

4.1 Çizim

4 Mesh filtre çekmeceleri1 Emiş elemanı, kirli hava 
2 Kontrol paneli 5 Kullanım kılavuzu ve anahtar cebi
3 Fan bölümü  6 Basınçlı hava bağlantısı
7 Temiz hava çıkışı 8 Toz çekmecesi
9 Elektrik panosu (varsa basınçlı hava tankı) bölümü
10 Filtre bölümü

A
V

E
V

O
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4.2  Fonksiyonel açıklama
Filtre bölümü  Fanın ürettiği negatif basınç nedeniyle, ilgili filtre ünitesinden hava emilir.

Filtre ünitesindeki kalıcı filtre, tozu emilen havadan ayırır. 
Arıtılmış hava, çalışma ortamına fan ünitesinin üstündeki çıkışlardan geri 
beslenir.

Fan   Ürün, kompozit radyal fan bağlı olan tek fazlı bir EC motorla donatılmıştır.
Ürün, ana şalter üzerinden gerekli gücü alır veya bağlantısı kesilir. 
Fan kontrol panelinden açılır ve kapanır.

Temizlik kontrol sistemi      Temizleme denetleyicisi, hacim akışını izler ve filtrenin temizliğini kontrol eder.
Temizleme sistemi kontrol cihazında minimum hacim akışı için ayarlanan 
değere çalışma sırasında ulaşıldığında kontrol panelinde görsel bir sinyal 
gösterilir. Cihaz üzerindeki hava bağlantı soketlerine basınçlı hava 
bağlantısı yapılarak her bir filtre için enaz 3 dakika temizlik yapılır. 
Versiyona göre, filtre kartuşları basınçlı hava ile otomatik olarak temizlenir 
(otomatik temizlemeli versiyon). Bunun için ürünün filtre ünitesine pnömatik 
bir temizleme sistemi entegre edilmiştir. Filtreler tozdan arındırılmış ve bu 
temizleme işleminin bir sonucu olarak yenilenmiştir.

Çapak tutucu (Mesh) filtre  Çapak tutucu filtre, bir filtre ön ayırıcısı olarak işlev görür ve giriş kanalına
monte edilir. Emilen hava, hedeflenen şekilde yönlendirilir ve kaba 
parçacıklar, filtre elemanlarının zarar görmesini önleyen bu filtre 
boyunca ayrılır. Çapak tutucu filtre, filtre kartuşlarının ömrünü uzatır ve 
yangın riskini azaltır.

Toz çekmecesi    Temizleme işlemi sırasında ortaya çıkan toz, filtre ünitesinin altındaki imha 
ünitesinde toplanır. Toplama çekmecesi, toplanan malzemenin daha kolay 
imhası için dışarı çekilir. Toplanan malzemenin türüne bağlı olarak, yerel 
düzenlemelere uygun olarak düşük tozdan arındırma için toplanan 
malzeme ile birlikte sıkıca kapatılmış olan bir toplama kabı da kullanılabilir.

4.3  Güvenlik ve izleme cihazları
Ana şalter      Ürünü açmak ve kapatmak için ana düğme. İstenmeyen aktivasyona karşı

ACİL KAPATMA anahtarı.

Fark basınç ölçümü Minimum hacimsel akış, kontrol ünitesindeki fark basınç ölçümü ile izlenir.

Motor koruma şalteri  Motor koruma şalteri devreye girdiyse, emme işlemi durur.

Emniyet valfi**       Emniyet valfi önceden ayarlanmış ayar basıncını izler. Hava ayarlanan basınca 
ulaştığında veya onu aştığında, valf açılır ve basınçlı havanın çıkmasına izin 
verir. Basınç normale ayarlandığında, vana tekrar kapanır.

** Otomatik filtre temizlemeli versiyonda mevcuttur.
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5  Taşıma ve kurulum
HEDEF GRUP: Taşıma personeli

5.1  Taşıma

TEHLİKE
Düşme ve takılma riski
Düşen nesnelerden veya yüklerden kaynaklanan hayati tehlike
4 Asılı yüklerin altında durmayın.
4 Montaj alanını sabitleyin ve işaretleyin (örneğin, bariyer bandı ile).

4 Yükleme ve montaj işleri sırasında ürünü daima dikey olarak kaldırın.
4 Ürünü yalnızca uygun, onaylanmış kaldırma ve taşıma araçlarıyla taşıyın.

4 Kurulum sırasında üründen yeterli bir mesafe bırakın.
Ürünün yüksekliğinin en az 1,5 katı mesafe.

4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

BİLGİ
Yanlış taşıma nedeniyle maddi hasar 
Gövde, hatlar ve ürün bileşenlerinde hasar
4 Altında makara v.b. yoksa, ürünü zemin üzerinde itmeyin veya çekmeyin.
4 Ürünü ayarlarken çıkıntılı bileşenlere dikkat edin.
4 Ürünü ayarlarken ağırlık merkezinin (ürün merkezinde değil) düzgün

ayarlayın.

4 Vinç ile yükleme yapılırken: kaldırma yükünün ağırlığı, ağırlık merkezi ve
izin verilen askılama açısı (60 °) dikkate alınmalıdır.

4 Ürünü yalnızca uygun, onaylanmış kaldırma ve taşıma araçlarıyla taşıyın.

4 Yüzeyin sürülebileceğinden, düz olduğundan ve yeterince yük taşıdığından
emin olun.
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Ürün bir palete tutturulmuş olarak teslim edilir. Koruyucu kapaklar ve 
döşeme sabitlemesi kaldırıldıktan sonra, uygun kaldırma ekipmanı 
kullanılarak cihaz kaldırılabilir ve taşınabilir.

= Ambalajı çıkarın ve ürünün hasarlı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

= Hasar varsa veya teslimat tamamlanmamışsa, ürün çalıştırılmamalıdır.
Bu gibi durumlarda AVEVO ile irtibata geçin.

= Ürünün içindeki yabancı cisimler kuruluma başlamadan önce çıkarılmalıdır.

5.2  Yerleştirme
Ürünü bir forklift kullanarak belirtilen konumlardan paletten kaldırın ve 
paletin hemen yanına yerleştirin.

veya:
Ürünü, askı tertibatı (örn. Kaldırma kayışı) kullanarak asın, kaldırın ve 
paletin hemen yanına yerleştirin.
ðTüm nakliye çalışmaları sırasında ürünün ağırlığına, ağırlık merkezine

ve izin verilen 60 ° 'lik askı açısına dikkat edin.
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6 Devreye alma
HEDEF GRUP: Devreye alma personeli

TEHLİKE
Yüksek voltajdan kaynaklanan elektrik çarpması 
Ölüm dahil ağır yaralanma
4 Elektrik şebekesi ve canlı bileşenler üzerindeki çalışmalar sadece bir elektrik

teknisyeni tarafından yapılabilir.

4 Elektrikli ürünlerle çalışmak için güvenlik kurallarına uyun.
4 Üzerinde çalışmadan önce ürünü veya herhangi bir canlı bileşeni kapatın

ve yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete alın (örneğin asma kilit).

4 Üreticinin özelliklerine göre bileşenlerin elektrik bağlantılarını yapın.

4 Güç kaynağı kablolarını hasara karşı koruyun ve tahrik motorunun güç 
alımına göre boyutlandırın.

4 Tahrik motorunun elektrik kurulumunu ve bağlantısını bölgesel olarak geçerli
düzenlemelere, ülkenin yasal standartlarına ve bölgesel elektrik şirketinin 
kurallarına göre yapın.

4 Güç kablosunu düzenli olarak hasar ve aşınma açısından kontrol edin.
4 Ürün ya da güç kaynağı gözle görülür bir hasar görüyorsa açmayın ve

yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete alın (örneğin asma kilit).

4 Hasar görmüş bir kablonun uzman personel tarafından değiştirilmesini 
sağlayın.

4 Koruyucu cihazları (motor koruma rölesi, topraklama direnci vb.)
kontrol edin ve bunları ürünün çalışma koşullarına ayarlayın.

UYARI
Gevşek veya açık kapak nedeniyle ezilme tehlikesi
Uzuv yaralanmaları
4 Kapakları çalışma sırasında sıkıca kapalı tutun.

4 Denetim kapılarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
4 Sabitleme vidalarının ve bileşen bağlantılarının sağlam olup olmadığını 

düzenli olarak kontrol edin.

4 Ürünü yalnızca montaj tamamlandıktan ve doğrulandıktan sonra çalıştırın.

DİKKAT
Fan pervanesi çalışmaya başladığında yaralanma tehlikesi 
Uzuvların ezilme riski
4 Tahrik motoru / fan pervanesi üzerinde sadece sistem kapalıyken çalışın.
4 Koruyucu bir ızgara ile serbestçe erişilebilir bir çıkış deliği sağlayın.
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DİKKAT
Filtre elemanları temizlenirken basınçlı hava darbelerinin 
serbest bırakılması
İşitme hasarı riski
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Temizleme sırasında ürünü açmayın.
4 Denetim kapılarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
4 Kontrol kapılarını sadece basınçlı hava deposu basınçsız olduğunda açınız.
4 Otomatik temizleme işleminin bitmesini bekleyin.
4 Basınçlı hava beslemesini üründen ayırın.
4 Basınçlı hava deposunu boşaltın.

DİKKAT
Açma nedeniyle yaralanma
Toplama çekmecesi ve kaldırma tertibatı nedeniyle açma riski.
4 Toplama çekmecesini daima tekrar muhafazaya sürün ve kapatın. 
4 Kaldırma cihazına dikkat edin.
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Devreye alma için aşağıdaki teknik belgeler gereklidir:

= Ürün işletme kılavuzu

= Herhangi bir tedarikçi belgesi

= Herhangi bir devre şeması

= Herhangi bir boru sistemi kurulum şeması (emme, boşaltma, 
ara borulama)

= Ürünün kurulum yerinin saha planı

6.1  Ürünün ortam koşulları
Ortam sıcaklığı               [°C] -10 ≤ ≥ +50
Nem [%] 30 - 70
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6.2  Hava girişi ve çıkışı

Hava girişi (kirli hava) ve toplama sistemi
1. Toplama sistemini (örn; emiş davlumbazı, akrobat emiş kolu, vb)

ünitenin hava emiş deliğine bir boru veya hortum ile bağlantısını yapın.
ð Toplama sistemi çalışır durumda 
Bir emme hattı için şunları kullanın:

= Bu uygulama için ulusal gereklilikleri karşılayan uygun bir emme hortumu.
= Bu uygulama için ulusal gereklilikleri karşılayan uygun bir boru.
= Onaylanmış adaptörler (küçük çaplı delikler).

Hava çıkışı (temizlenmiş hava)'nı boru hattı ile 

yönlendirmek gerektiğinde;

Mobil ünitenin iki tarafında, serbest hava çıkış ızgaraları mevcuttur.

1. Boru hattını çıkış deliğinden ayrı emme ünitesine yönlendirin.

2. Temiz havanın çıkabilmesi için boru hattının diğer ucunu uygun bir yere
takın.

ð Çıkış sistemi kullanıma hazırdır. 
Çıkış hattında şunlar kullanılmalıdır:

= Bu uygulama için ulusal gereklilikleri karşılayan uygun bir boru.
= Onaylanmış adaptörler (küçük çaplı delikler).

Hava çıkışı (temizlenmiş hava)
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6.3  Elektriksel bağlantı

DİKKAT
Tahliye ve çıkış borusu doğru şekilde bağlanmadığında tahrik 
motoru / fan pervanesinin çalıştırılması
Uzuvların ezilme riski
4 Giriş ve çıkış borusunun doğru bağlandığını kontrol edin.

BİLGİ
Artık akımın neden olduğu arıza
DIN VDE 0100-530'a göre, bir artık akım devre kesicisi kullanılmalıdır.

Ürüne elektrik sağlamak için, müşteri tarafından sağlanan bir CEE 
bağlantısının bir CEE konektör fişi ile mevcut olması gerekir.
Binanın elektrik beslemesine bağlantı, montaj yerinde yapılır.

6.4  Pnömatik bağlantı

BİLGİ
Filtrelenmemiş basınçlı hava kullanıldığında, basınçlı hava 
deposunun korozyonu veya filtre elemanlarında hasar riski
Ürüne yalnızca yağsız ve susuz basınçlı hava beslendiğinden emin olmak 
için basınçlı hava bakım ünitesi kullanın.
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Pnömatik       Filtre elemanlarının pnömatik temizliği için basınçlı hava gereklidir.
Çalışma güvenliği ve makinenin kullanılabilirliğini sağlamak için sadece yağ 
ve su içermeyen basınçlı havayı bu amaç için onaylanmış bir hortumla 
bağlayın.

111400.UM.01



Kristal Ltd. Şti. Devreye alma 6

Avevo MSU Dynamic 25 / 52

6.5  Emiş ekipmanları
Tehlikeli maddeler tamamen kaynağında bertaraf edilmelidir. Tehlikeli 
maddeler, kapalı, yarı açık veya açık tasarımlı toplama elemanları 
kullanılarak emme yoluyla çıkarılırsa, neredeyse tamamen toplama elde 
edilebilir. Toplama elemanları yerel koşullara uyarlanmalı ve hava kirliliğini 
dikkate almak için boyutlandırılmalıdır. Mobil toplama elemanları, hava 
kirleticilerinin güvenilir bir şekilde toplanacağı ve solunum bölgesi boyunca 
yönlendirilmeyeceği şekilde ayarlanmalıdır.

6.6  İmha ünitesinin hazırlanması

Toz toplama çekmecesini hazırlayın

1. İki taraftaki gergi kiltileri açın.

2. Çekmeceyi dikkatlice çekin.

3.

4.

Toplama çekmecesinin iç kısmını temizleyin (endüstriyel elektrikli
süpürge, nemli bez).

5.

Toplama çekmecesini tekrar cihaza itin.

İki yandaki gergi kilitlerini sıkıca kapatın

ð Toplama çekmecesi boşaltıldı ve sıkıca kapatıldı.

Otomatik temizleme sistemli versiyonlarda, makinenin enerjisiniz kestikten sonra, en az 
5 dakika beklemeden çekmeceyi açmayın.

Çekmeceyi açmadan önce eldiven, maske ve gözlük takın.
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6.7  Çalıştırma ve gösterge elemanları

Ana şalter     Ürünü açmak ve kapatmak için ana düğme. İstenmeyen aktivasyona karşı
bir kilit ile emniyete alınabilen ACİL KAPAMA anahtarı.

Elektronik Panel

6.7.1  Çalışma menüsü
Ürün, ana şalter üzerinden etkinleştirildikten sonra çalışmaya hazırdır. Emiş 
açık değil.

Emişi başlatma

1. Emişin açılması ve kapatılması.

ðEmme işlemi sırasında ekranda görüntü.

Emişi bitirme

1. Emiş kapatılır.

ðFiltrenin son temizliği otomatik olarak başlar

(Otomatik temizlemeli versiyonda)

111400.UM.01
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6.8  Dönüş yönünü izleme

TEHLİKE
Yüksek voltajdan kaynaklanan elektrik çarpması 
Ölüm dahil ağır yaralanma
4 Elektrik şebekesi ve canlı bileşenler üzerindeki çalışmalar sadece bir

elektrik teknisyeni tarafından yapılabilir.

4 Elektrikli ürünlerle çalışmak için güvenlik kurallarına uyun.

Dönüş yönü yanlışsa, ürün kabul edilemez derecede ısınır, ses artar, hava 
akışı hacmi düşer ve ürünün emme performansı düşer. Ürüne verilen hasar 
göz ardı edilemez.

Ürünü ilk kez açtıktan sonra, fan rotorunun dönüş yönü kontrol edilmelidir:

Dönüş yönünü kontrol et 1. Ürünü ana şalterden açın.

2. Fan pervanesinin dönüş yönünü mahfazadaki dönüş yönü okuyla
karşılaştırın.

6.9  Motor için aktivasyon işlemleri 

3. Dönüş yönü yanlışsa, teknik servisi arayın.

111400.UM.01
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7 İşletme
HEDEF GRUP: İşletme perseoneli

7.1  Ürünün çalıştırılması
Basınçlı hava     Emiş sistemini her seferinde çalıştırmadan önce, otomatik temizleme özelliği 
varsa, basınçlı havanın bağlı olduğunu, etikete uygun basınç uygulandığını ve sistemin güvenli ve 
çalışır durumda olduğunu kontrol etmelisiniz.

Ürünü açmak   1.   Ürünü ana şalterden açın.

2. Emme fonksiyonunu kontrol ünitesinden açın.

3. İşleme makinesini ve toplama elemanını gerektiği gibi açın.

ð Emiş sistemi çalışır durumda ve işlem başlatılabilir.

    Ürünü kapatmak  1.    İşleme makinesini ve toplama elemanını gerektiği gibi kapatın.
2. Kontrol panelinden emişi kapatın.

3. Ürünü ana şalterden kapatın.

ð Ürün kullanımda değil.

7.2 Jet pulse temizleme (Opsiyonel)

DİKKAT
Filtre elemanları temizlenirken basınçlı hava darbelerinin 
serbest bırakılması
İşitme hasarı riski
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Temizleme sırasında ürünü açmayın.
4 Denetim kapılarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
4 Kontrol kapılarını sadece basınçlı hava deposu basınçsız olduğunda

açınız.
4 Otomatik temizleme işleminin bitmesini bekleyin. 
4 Basınçlı hava beslemesini üründen ayırın. 
4 Basınçlı hava deposunu boşaltın.
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OPSİYONEL;Ürünün filtre ünitesi entegre, pnömatik bir jet-pulse 

temizleme sistemine sahiptir. Bu ünite aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

= Emiş işlemi sırasında otomatik temizleme

= Otomatik son temizleme

= Manuel temizleme

7.2.1 Otomatik temizleme 
Temizlik başlangıcı   ü Emiş gücü düşer.

ü Ürün önceden belirlenmiş fark basıncına ulaşır.
Temizleme döngüsü emiş modunda otomatik olarak başlar 
ðTemizleme işlemi tamamlanıncaya kadar en az 5 dakika bekleyin.

7.2.2  Manuel temizleme

İstenen bir zamanda, ekrandaki simgeye basarak manuel temizleme yapılabilir.

BİLGİ
Çıkış noktalarında toz kaçağı
Manuel temizlik durumunda, emme tertibatları çalışmıyorsa, basınçlı 
havanın darbeye benzer şekilde girmesi nedeniyle temizlik sırasında çıkış 
noktalarından toz sızabilir.

Basınçlı hava deposundaki basıncı boşaltmak için manuel temizlik yapılır. 
Örneğin, ürün kapakları açılmadan önce. Bu işlem sırasında basınçlı 
havanın darbeye benzer şekilde girmesi nedeniyle toz emme noktalarından 
sızabilir.

Temizlik başlangıcı  üOperasyon sırasında herhangi bir zamanda
üÜrün kapatılır ve otomatik son temizleme sonrası döngü tamamlanır.

ð Filtre elemanları kaba kirlerden temizlenir.

7.2.3 Otomatik son temizleme
Son temizleme başlangıcı   ü Kontrol panelinden, emiş sonlandırılır.

ü Sistem otomatik son temizleme işlemini yapar.

ð Filtre elemanları kaba kirlerden temizlenir.
Muayene kapısını açmadan önce en az 5 dakika bekleyin. Bu, temizleme 
döngüsünün tamamlanmasını ve kirletici maddelerin toplama kabına 
dökülmesini sağlar.

A
V

E
V

O
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STANDARD olarak; MSU Dymanic makinelerimiz, tescilli pnömatik 

döner filtre temizleme ekipmanı ile donatılmıştır. Jet-Pulse temizlemeli 

versiyonda bu ekipman yer almaz.

7.3  Standard filtre temizleme

- Makinenin yan tarafında bulunan hava bağlantı bölümünde yer alan etiketi okuyunuz.
- 5-6 bar basınca sahip, temiz ve kuru basınçlı hava hortumunun ucundaki dişi 
bağlantı parçasını, makine üzerindeki erkek bağlantı parçasına takınız.

7.3.1  Mesh filtre temizleme

- Emiş gücünde azalma hissedildiğinde mesh filtre veya filtreleri temizleyiniz.
- Çekmeceyi çıkartın ve filtreyi çekmece içerisinden alın.
- Sadece musluk suyu ile iyice yıkayın.
- Tekrar çekmeceye filtreyi yerleştirin ve çekmeceyi sıkıca itin.
- Temizlenmesine rağmen halen emiş gücü düşükse yenisi ile değiştirin.

111400.UM.01

- Hava bağlantısı sürekli takılı olmalıdır. 
 Emiş verimi düşer
 Makinenin fark basıncı tasarım değerine ulaşır.
 Temizleme işlemi emiş modu sırasında otomatik olarak başlar.

  Filtre/filtreler artık temizlenmiştir. 

İstenen bir zamanda, ekrandaki simgeye basarak manuel temizleme yapılabilir.
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8 Servis ve bakım
HEDEF GRUP: Bakım ve temizlik personeli

DİKKAT
Zehirli tozlar
Solunum sırasında solunum organlarında kısa süreli bozulma.
4 Bakım, temizlik, tamir ve boşaltma işleri sadece uzman personel 

tarafından yapılabilir.

4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Filtre elemanlarını tıkanma için düzenli olarak kontrol edin.
4 Tüm bakım ve onarım işlerini daima iyi havalandırılan bir odada

tamamlayın.

4 Filtre elemanlarını sökerken üflemeyin veya darbe vurmayın.

4 Kullanılmış filtre elemanlarını hava sızdırmaz contalı imha torbalarına koyup,
bölgesel düzenlemelere uygun olarak atın.

Tüm bakım çalışmaları, verilen bakım defterine yazılı olarak 
kaydedilmelidir. Denetlenen ekipmanın ve gerektiğinde denetçinin adı ve 
muayene tarihiyle birlikte bulunan eksiklikleri açıkça belirtmelidir.

Tüm bakım görevleri, verilen zaman ölçeğinde dikkatlice 
gerçekleştirilmelidir. Bileşenlerin önleyici bakımı, ürünün ömrünü uzatır. 
Düzenli temizlik ve koruyucu parçaların değişimi de aynı şekilde ürün 
ömrünü uzatır.

Tehlikelerin önlenmesi veya ortadan kaldırılması için güvenlik cihazları 
(örneğin 2009/104 / EC çalışma ekipmanı kullanıcı cihazlarına göre ve 
TRGS 560), güvenli ve uygun operasyonlar için bir uzman tarafından 
düzenli olarak muhafaza edilmeli ve denetlenmelidir.

Arızalar ve hasarlar tespit edilirse ürünü derhal kapatın ve sorumlu bakım 
ve onarım personelini bilgilendirin.

111400.UM.01
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8.1  İşletme ve yardımcı malzemeler

BİLGİ
Agresif temizlik maddelerinin neden olduğu maddi hasar ve 
doğru olmayan temizlik yöntemleri
Ürün üzerindeki contalar, yüzeyler veya plastiklerde hasarlar
4 Contalara, yüzeylere veya plastiklere zarar verebilecek agresif temizlik 

maddeleri kullanmayın.

4 Temizlik için nemli, tek kullanımlık bezler kullanın.
4 Uygulama için onaylanmış endüstriyel elektrikli süpürgeler kullanın.
4 Keskin bir cisim veya temizlik malzemesi kullanmayın.

Temizlik maddeleri  Aşağıdakiler, tüm metal parçalar için temizlik maddesi olarak uygundur:

= Yumuşak deterjan

= Tek kullanımlık nemli bezler

Aşağıdakiler, birikmiş tozlar ve yüzeylerde kaba kirler için temizlik maddeleri 
olarak uygundur:

= Endüstriyel elektrikli süpürge

Basınçlı hava    Filtre elemanlarının pnömatik temizliği için basınçlı hava gerekir. 
Operasyonel güvenliği ve ürünün en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için 
daima yağsız ve susuz basınçlı hava bağlayın.

8.2  Bakım tablosu.
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8.3 Görsel muayene 1
8.4 İşlev kontrolü
8.5 Filtre elemanlarını kontrol etme 1
8.11 Mesh filtre temizleme 1
8.6 Basınçlı hava deposunun 

boşaltılması (varsa)
8.8 Filtre kartuşunu değiştirme 2
8.9 Diğer filtreleri değiştirme 2
8.10 Toz toplama kabını boşaltma 1

8.12 Ürünün temizlenmesi

1/2 - Bakım personeli sayısı
* Sonraki sayfalarda yer alan yıllık bakım maddelerini
okuyunuz

1

1

1

*
*
*
*
*

*
*
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8.3 Görsel muayene
Hasar gören ürün ve parçalar derhal yeni orijinal 
AVEVO parçalarıyla değiştirilmelidir.

Günlük   = Ürünün ve parçalarının hasar görüp görmediğini kontrol edin.

= Ürünü ve parçalarını kir için kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

Bkz. Ürünün temizlenmesi [} 41]
= Arayüzlerde kaçaklar (örneğin toz izleri).

= Çıkış açıklıklarında toz izleri veya tortular

= Aktif çalışma sırasında ıslık çalma

= Elektrik kablolarının açık kablo yalıtımı, ezilme, görünür kablo 
veya ağır kirlenme gibi hasar kontrolünü yapın.

= Toplama kabının dolum seviyesini kontrol edin (kurallar, kabın 2/3 doluysa
boşaltılmasını gerektirir. Bkz. Toplama kabını boşaltma [} 39].

= Fan pervanesi gürültüsü / tahrik motoru çalışmasını kontrol edin.
– düzenli olmayan bir çalışma

– savrulma

– gıcırdama

– vuruntu

1. Gürültü, fan pervanesinde olağandışı bir arıza olduğunu gösterirse
ürünü derhal kapatın.

2. Arızanın nedenini belirleyin ve ortadan kaldırın ya da bir uzman
tarafından örn. Tahrik motorunun ve / veya fan pervanesinin bir uzman
tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Yıllık    = Tüm ürünün sızdırmazlığını kontrol edin

=  Şunlar için, fanın üretici tarafından kontrol edilmesini sağlayın:
– Sabitleme vidalarının ve ürüne bağlantıların uygun şekilde takılması

– Muhafaza çatlakları / sızdırmazlık

=  Basınçlı hava deposunu kontrol edin

– Sızdırmazlık ve yoğuşma için kontrol edin ve gerekirse tankı 
boşaltın. Bkz.Basınçlı hava deposunun boşaltılması [} 34]

– Üründe basınçlı hava bağlantılarını kontrol edin.
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8.4  İşlev kontrolü
Aylık        = Tüm hareketli parçaların sağlamlığını kontrol edin

= Hortumları ve bağlantıları sızdırmazlık için kontrol edin

= İşletim ve ekran elemanlarını (düğmeler, anahtarlar) kontrol edin 

= İşlev için hava akış kontrolünü kontrol edin

= Şebeke bağlantı hattında hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse
hasarlı parçaları değiştirin.

= Güvenlik cihazlarını (motor koruma rölesi, topraklama direnci vb.) 
kontrol edin ve servis personeline ayarlatın.

= Tüm boru bağlantı parçalarını ve yatakları sağlamlık açısından kontrol edin.

= Boru hattı sisteminde hasar, tortu ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

= Dışarıdan erişilebilen vida bağlantılarını sıkın.

= İsteğe bağlı olarak mevcut ekipmanı üreticinin talimatlarına göre kontrol
 edin.

Yıllık         = Tüm elektrikli cihazları VDE 0701 - 0702, VDE 0600 uyarınca kontrol edin.
 = Hava debisini, vakumu ve akım tüketimini kontrol etmek için AVEVO 
bakım servisine başvurun.

8.5  Filtre elemanları kontrolü
= Filtre elemanlarının durumu

= Hasar ve kirlenme seviyesi

= Filtre elemanları ile tahliye arasındaki iç kısımda kirlenme

111400.UM.01
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8.6  Basınçlı hava deposunun boşaltılması (varsa)

DİKKAT
Filtre elemanları temizlenirken basınçlı hava darbelerinin serbest
bırakılmasından kaynaklanan işitme hasarı tehlikesi. 
4 İşitme koruyucu kullanın.

Uzun bir çalışma süresinden sonra, basınçlı hava deposunda yoğuşma 
toplanır. Bu düzenli olarak boşaltılmazsa, basınçlı hava tankında korozyona 
ve filtre kartuşlarının yetersiz temizlenmesine neden olabilir.
Çoğu temizlik, bakım ve onarım işi için gerekirse, kontrol ünitesinden 
manuel temizleme yaparak basınçlı hava deposunun boşaltılması gerekir.
Bkz. Manuel temizleme [} 29].

1. Kontrol penelinden emiş işlemini durdurun. Bkz Ürünün çalıştırılması
[} 28].

2. Basınçlı hava beslemesini ayırın.

3. Ürünü ana şalterden kapatın ve tekrar çalışmasını önleyin.

4. Yoğuşmayı toplamak için boşaltma vanasının altına uygun bir kap
yerleştirin.

5. Basınçlı hava kabının tahliye vanasını açın.
ðYoğuşma tahliye olur.

6. Manometre “0” gösterdiğinde, tahliye vanasını kapatın.
ðBasınçlı hava deposunda basınçlı hava ya da yoğuşma kalmadı.

7. Basınçlı hava beslemesini tekrar bağlayın.

8. Ürünü tekrar çalıştırın. Bkz Ürünün çalıştırılması [} 28].

8.7 Emniyet valfi kontrolü
Emniyet vanasının işlevi her altı ayda bir kontrol edilmelidir. Valf, tırtıllı bir 
vida vasıtasıyla kaldırılmaktadır. Sızıntı ve kirlenme durumunda, emniyet 
valfini birkaç kez kaldırın.
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8.8  Filtre kartuşunu değiştirme

DİKKAT
Zehirli tozlar
Solunum sırasında solunum organlarında kısa süreli bozulma.
4 Bakım, temizlik, tamir ve boşaltma işleri sadece uzman personel

tarafından yapılabilir.

4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Filtre elemanlarını tıkanma için düzenli olarak kontrol edin.
4 Tüm bakım ve onarım işlerini daima iyi havalandırılan bir odada

tamamlayın.
4 Filtre elemanlarını sökerken üflemeyin veya darbe vurmayın.

4 Kullanılmış filtre elemanlarını hava sızdırmaz contalı imha torbalarına koyup,
bölgesel düzenlemelere uygun olarak atın.

Uzun bir çalışma süresinden sonra, filtre elemanları gözeneklere aşırı ince 
toz girmesi nedeniyle kademeli olarak tıkanır. Temizleme cihazı, bu nüfuz 
edilmiş tozu artık temizleyemez. Filtre elemanları yenileri ile değiştirilmelidir.
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1. Filtre ünitesinin kapağını açın (bu kapak açıkken makine çalışmaz).

2. Filtre bir metal profile civata ile sabitlenmiştir. Civatayı tamamen
sökün. Bir kişinin filtreyi tutarak düşmesini önleyin.

3. Sabitleme profilini yerinden alın.

4. Bir atık torbasını filtre üzerine geçirin..

5. Atık torbasını filtre kartuşunun kenarından katlayın.

6. Operatör 1, filtre kartuşunu dikkatlice çıkarırken, operatör 2, atık
torbasını dikkatlice tüm filtre kartuşunun üzerine katlar.

7. İmha torbasını filtre kartuşlarının etrafına sarın ve sıkıca kapatın
(örneğin kablo bağları ile).
ðKullanılmış filtre kartuşları çıkarıldı ve atılmaya hazır.

8. Hava kılavuz plakasının arka tarafı dahil olmak üzere muhafazayı
endüstriyel bir elektrikli süpürgeyle temizleyin.
ðBu yapılırken toz dağılmamalıdır.

9. Yeni, orijinal AVEVO filtre kartuşlarını ambalajından çıkarın.

10. Filtre kartuşundaki contanın (aşağıda) sağlamlığını kontrol edin ve
gereken şekilde ayarlayın.

11. Yeni filtre kartuşlarını muhafazaya yerleştirin.

12. Profili yerine takarak, civata ile filtreyi sabitleyin.

13. Filtre ünitesini yerleştirmek için montaj personelinden iki kişi veya
uygun bir kaldırma aracı kullanılmalıdır.

ð Filtre kartuşları değiştirildi.
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8.9  Filtre tabakalarını değiştirme

DİKKAT
Zehirli tozlar
Solunum sırasında solunum organlarında kısa süreli bozulma.

4 Bakım, temizlik, tamir ve boşaltma işleri sadece uzman personel
tarafından yapılabilir.

4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Filtre elemanlarını tıkanma için düzenli olarak kontrol edin.
4 Tüm bakım ve onarım işlerini daima iyi havalandırılan bir odada

tamamlayın.

4 Filtre elemanlarını sökerken üflemeyin veya darbe vurmayın.

4 Kullanılmış filtre elemanlarını hava sızdırmaz contalı imha torbalarına koyup,
bölgesel düzenlemelere uygun olarak atın.

1. Kontrol penelinden emiş işlemini durdurun. Bkz Ürünün çalıştırılması
[} 28].

2. Basınçlı hava beslemesini ayırın (varsa).

3. Gerekirse kontrol ünitesinden manuel temizleme yaparak basınçlı hava
deposunu boşaltın . Bkz Manuel temizleme [} 29]

4. Ürünü ana şalterden kapatın ve tekrar çalışmasını önleyin

5. Temizleme işlemi tamamlanıncaya ve kirletici maddeler toplama kabına
dökülene kadar en az 5 dakika bekleyin.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Fan bölümü kapağını açın. Bu kapak açıkken makine çalışmaz. Filtre matını

dikkatlice iç kısımdan çekin.

Filtre matını atık torbasına yerleştirin.

Tüm filtre matları ile prosedürü tekrarlayın.

ðKullanılmış filtre matları çıkarıldı ve atılmaya hazır.

Yeni, orijinal AVEVO filtre matını ambalajından çıkarın ve yerleştirin.

Tüm filtre matları ile prosedürü tekrarlayın.

ðFiltre tabakası değiştirildi.

Kapağı tekrar kapatın.

Basınçlı hava beslemesini tekrar bağlayın (varsa).
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18. Ürünü tekrar çalıştırın. Bkz Ürünün çalıştırılması [} 28].

8.10  Toplama kabını boşaltma

BİLGİ
Dolum seviyesi değişir
Kütle yoğunluğuna bağlı olarak, imha bçekmecesini maksimum dolum 
seviyesine ulaşmadan boşaltmak gerekebilir. (yüksek kütle yoğunluğu 
→ yüksek ağırlık).

DİKKAT
Zehirli tozlar
Solunum sırasında solunum organlarında kısa süreli bozulma.

4 Bakım, temizlik, tamir ve boşaltma işleri sadece uzman personel
tarafından yapılabilir.

4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Filtre elemanlarını tıkanma için düzenli olarak kontrol edin.
4 Tüm bakım ve onarım işlerini daima iyi havalandırılan bir odada

tamamlayın.

4 Filtre elemanlarını sökerken üflemeyin veya darbe vurmayın.

4 Kullanılmış filtre elemanlarını hava sızdırmaz contalı imha torbalarına koyup,
bölgesel düzenlemelere uygun olarak atın.

111400.UM.01
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1. Kontrol panelinden emiş işlemini durdurun. Bkz Ürünün çalıştırılması
[} 28].

2. Ürünü ana şalterden kapatın ve tekrar çalışmasını önleyin (örneğin bir
asma kilit ile).

3.

4. Çekmecenin iki yanındaki gergi kilitleri açın.

5.

6.

Çekmeceyi yavaş ve dikkatlice çekin.

7.

8.

9.

Toplama kabının içini uygun bir endüstriyel temizlik maddesiyle veya
nemli tek kullanımlık bir bezle temizleyin.

10.

Çekmeceyi tekrar yerine, içeriye itin.

Gergi kilitlerini tekrar kilitleyin.

ðToplama kabı boşaltılmıştır.

Ürünü tekrar çalıştırın. Bkz Ürünün çalıştırılması [} 28].

111400.UM.01

Temizleme işlemi tamamlanıncaya ve tüm kirletici maddeler çekmeceye
dökülene kadar en az 5 dakika bekleyin.

Uygun bir endüstriyel elektrikli süpürge ile tüm tozları temizleyin.
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8.11  Hava kılavuz plakasını temizleme
Uygulama tipine bağlı olarak, hava kılavuz plakasının dış ve iç taraflarının 
haftalık kontrolü gereklidir. Yapışmalar tespit edilirse bunların çıkarılması 
gerekir. Bu işlem için kişisel koruyucu ekipman giyen 1 kişi gereklidir.

1. Makine enerjisini kesin, varsa basınçlı hava bağlantısını çıkarın.

2. Çekmeceyi tamamen dışarı alın. Mesh filtreyi çekmece içerisinden dikkatlice
çıkartın. Filtre yönü etiketi aşınmışsa, bir kalem ile işaretleyin.

3. Filtre üzerindeki birikintileri dikkatlice bir atık torbası veya kutusuna
dökün. Eğer mümkünse bir endüstriyel vakum ünitesi ile iyice temizleyin.

4. Gerekliyse bol su ile iyice yıkayın. Tamamen kurumasını bekleyin.

5. Varsa, basınçlı hava beslemesini bağlayın.

6. Elektrik fişini takın.

ð Hava kılavuz plakası temizlendi 

8.12 Ürünün temizlenmesi

BİLGİ
Hava kılavuz plakasında yangın tehlikesi
Toz izleri ve parçacıkların birikmesi hava kılavuz plakasında yangına 
neden olabilir.

4 Yapışkanları ve birikintileri kılavuz plakasından ve makine kapaklarından  
düzenli olarak temizleyin.

4 Hava kılavuz plakasına yoğun kıvılcım girmesini önleyin.

Ürünün içini ve dışını düzenli olarak temizleyin:

1. Endüstriyel bir elektrikli süpürgeyle ciddi kirlenmeleri ve çok miktarda
tortuları alın.

2. Motorun soğutma havası giriş alanını bir fırça ile temizleyin.

3. Su jeti ile püskürtme yapmayın.

111400.UM.01
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9  Arızalar ve düzeltme 
HEDEF GRUP: Bakım personeli

TEHLİKE
Yüksek voltajdan kaynaklanan elektrik çarpması
Ölüm dahil ağır yaralanma

4 Elektrik şebekesi ve aktif bileşenler üzerindeki çalışmalar sadece bir elektrik 
teknisyeni tarafından yapılabilir.
4 Elektrikli ürünlerle çalışmak için güvenlik kurallarına uyun.
4 Üzerinde çalışmadan önce ürünü veya herhangi bir canlı bileşeni kapatın ve 
yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete alın (örneğin asma kilit).
4 Üreticinin özelliklerine göre bileşenlerin elektrik bağlantılarını yapın.
4 Güç kaynağı kablolarını hasara karşı koruyun ve tahrik motorunun güç 
alımına göre boyutlandırın.
4 Tahrik motorunun elektrik kurulumunu ve bağlantısını bölgesel olarak geçerli 
düzenlemelere, ülkenin yasal standartlarına ve bölgesel elektrik şirketinin 
kurallarına göre yapın.
4 Güç kablosunu düzenli olarak hasar ve aşınma açısından kontrol edin.
4 Ürün ya da güç kaynağında gözle görülür bir hasar görünüyorsa açmayın ve 
yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete alın (örneğin asma kilit).
4 Hasar görmüş bir kablonun uzman personel tarafından değiştirilmesini 
sağlayın.

4 Koruyucu cihazları (motor koruma rölesi, topraklama direnci vb.) kontrol edin 
ve bunları ürünün çalışma koşullarına ayarlayın.
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9.1 Ürün
Arıza Muhtemel sebep Arıza giderme

Ürünün yetersiz emme/
basma gücü var.

Filtre elemanlarındaki 
delikler tozdan dolayı 
çok fazla tıkanmıştır, 
böylece temizleme 
cihazı artık onları 
yeniden temizleyemez.

Kullanılmış filtre 
elemanlarını 
yenileriyle değiştirin

Emme çok zayıf Filtre yıpranmıştır. Filtreyi değiştirin.
Sistem 
başlatılamıyor.

Ürünün yazılım veya 
donanım hatası olabilir.

AVEVO 
servisine haber 
verin.

Temizlik sırasında 
basınçlı hava 
dalgası duyulmuyor.

Basınçlı hava 
hortumu yerinden 
çıkmıştır.

Basınçlı hava 
hortumunu 
ürüne bağlayın.

Filtre elemanlarının 
temizliği yetersiz.

Basınçlı hava besleme 
ağındaki basınç 
yetersizdir. 

Basınçlı hava besleme 
şebekesinin yeterli 
basınç sağlayıp 
sağlamadığını kontrol 
edin.

Döner temizleme 
ekipmanının hatalı 
işlevi.

AVEVO  
servisine haber verin.
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9.2 Fan ve tahrik motoru
Arıza Muhtemel sebep Arıza giderme

Olağandışı sesler Fan bir yere 
sürtünüyor.

AVEVO  servisine 
haber verin.

İstenilen emiş miktarına 
ulaşılmıyor.

Filtreler bloke 
olmuş.

Filtreleri temizleyin/
değiştirin.

Gaz kelebeği sistemde 
kapalı.(varsa)

Gaz kelebeği elemanını 
uygun şekilde açın.

Fanda duman oluşumu 
veya yüksek ses 
seviyesi

Fandaki dengesizlik.        
Fan gövdeye sürtüyor.
Motordan gelen sesler.

Titreşim hızı çok 
yüksek

Fan tutucusunda 
sorun vardır.

Fanı AVEVO  
servisine kontrol ettirin            

Güç alımı çok yüksek. Dönüş yönü yanlıştır. Dönüş yönünü 
kontrol edin

Tüm sistemdeki 
dirençler çok düşük.

İstenen hava hacmine 
ulaşılana kadar 
mevcutsa, gaz kelebeği 
elemanını kapatın.

Fan düzgün 
çalışmıyor

Birikimler sebebiyle 
fan balansı bozuldu.

Hemen kapatın. Fanı 
dikkatlice ve iyice 
temizleyin.

Fandaki malzeme 
korozyonundan 
kaynaklanan dengesizlik. 
Örneğin. agresif medyanın 
emilmesinden kaynaklanır.

AVEVO 
servisine haber 
verin.

Aşırı ısınmadan dolayı 
fan gövdesinin 
deformasyonu 
nedeniyle dengesizlik.

Fan montaj hatası.

Fan gövdesininaşınması 
nedeniyle dengesizlik.

Besleme kabloları ön 
sigortası attı.

Şebeke problemi 
mevcuttur.

Sigortayı, kabloları ve 
şebeke voltajını 
kontrol edin.

Hemen kapatın.     
AVEVO  
servisine kontrol ettirin            
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10 Hizmetten çekme
HEDEF GRUP: Devreye alma personeli

Aşağıdaki şekilde devam edin:

1. Filtre elemanlarını temizleyin.

2. Ürünü ana şebekeden ayırın ve yeniden etkinleştirmeye karşı emniyete
alın (örneğin bir asma kilit ile).

3. Filtreleri çıkarın ve yerel düzenlemelere uygun şekilde paketleyin.

4. Toplama kabını boşaltın.

5. Ürünün içini ve dışını temizleyin.

6. Temizleme kontrolöründeki basınçlı hava beslemesini ayırın ve hortumu
çıkarın.

7. Fanın tahrik motoru kablosunu şalter kabininden çıkarın.

8. Giriş ve çıkış borularını ürünün portlarından çıkarın.

9. Üründeki tüm gevşek hortumları, boruları ve kabloları sağlam şekilde sabitleyin.

10. Ürünü bir palete yerleştirmek için onaylı kaldırma araçları kullanın ve
nakliye kilitleriyle sabitleyin.

ð Ürün yer değiştirme, depolama ya da nakliye için hazır.

DİKKAT
Zehirli tozlar
Solunum sırasında solunum organlarında kısa süreli bozulma.
4 Bakım, temizlik, tamir ve boşaltma işleri sadece uzman personel 

tarafından yapılabilir.

4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Filtre elemanlarını tıkanma için düzenli olarak kontrol edin.
4 Tüm bakım ve onarım işlerini daima iyi havalandırılan bir odada

tamamlayın.

4 Filtre elemanlarını sökerken üflemeyin veya darbe vurmayın.

4 Kullanılmış filtre elemanlarını hava sızdırmaz contalı imha torbalarına koyup,
bölgesel düzenlemelere uygun olarak atın.
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11 Paketleme ve depolama
HEDEF GRUP: Taşıma personeli

11.1 Paketleme

1. Ürünün kullanımdan kaldırılması.  Bkz. Hizmetten çekme [} 45].
2. Ürünü uygun boyutta bir palete tutturun.

3. Ürünü yırtılmaz ambalaj folyosuna sarın, kayma ve diğer hasarı
önlemek için ambalajlayın.

4.
Nakliye            

Paketlenmiş ürünü net ve açıkça işaretleyin.
Ürün genel lojistik kurallarına uygun olarak taşınmalıdır.

TEHLİKE
Düşme ve takılma riski
Düşen nesnelerden veya yüklerden kaynaklanan hayati tehlike
4 Asılı yüklerin altında durmayın.
4 Montaj alanını sabitleyin ve işaretleyin (örneğin, bariyer bandı ile).

4 Yükleme ve montaj işleri sırasında ürünü daima dikey olarak kaldırın.
4 Ürünü yalnızca uygun, onaylanmış kaldırma ve taşıma araçlarıyla taşıyın.
4 Kurulum sırasında üründen yeterli bir mesafe bırakın. Ürünün 
yüksekliğinin en az 1,5 katı mesafe.
4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

BİLGİ
Yanlış taşıma nedeniyle maddi hasar 
Gövde, hatlar ve ürün bileşenlerinde hasar
4 Altında makara v.b. yoksa, ürünü zemin üzerinde itmeyin veya çekmeyin.
4 Ürünü ayarlarken çıkıntılı bileşenlere dikkat edin.
4 Ürünü ayarlarken ağırlık merkezinin (ürün merkezinde değil) düzgün

ayarlayın.

4 Vinç ile yükleme yapılırken: kaldırma yükünün ağırlığı, ağırlık merkezi ve
izin verilen askılama açısı (60 °) dikkate alınmalıdır.

4 Ürünü yalnızca uygun, onaylanmış kaldırma ve taşıma araçlarıyla taşıyın.

4 Yüzeyin sürülebileceğinden, düz olduğundan ve yeterince yük taşıdığından
emin olun.
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11.2 Depolama
Ürünün uzun bir süre kullanımı gerekli değilse kuru bir odada saklayın.

Depolama sıcaklığı         [°C] -10 ≤ ≥ +50
Nem [%] 30 - 70

Fan   Fanların tahrik motorunda yatakların "yapışmasını" önlemek için, fanın 
çark tekerleği, depolama sırasında yaklaşık iki haftalık aralıklarla manuel 
olarak döndürülmelidir.

11.3 İmha

BİLGİ
Bulaşma
Ekstraksiyon sisteminin sağlığa zararlı toz ile kirlenmesi nedeniyle, sistem 
veya parçaları ESTA'ya iade edilemez. Korunmuş malzeme ve filtre 
elemanlarını ülkeye özgü ve bölgesel yasa ve düzenlemelere göre atın.

Aşağıdaki şekilde devam edin:

1. Atık kartonunu üründen çıkarın ve sıkıca kapatın.

2. Filtre elemanlarını çıkarın ve hava sızdırmaz şekilde paketleyin.

3. Çıkarılabilir parçaları alın; motor, fan, kapak vb. üründen çıkarın.

4. Ürünü ve ayrılabilir parçaları yerel düzenlemelerde belirtilen şekilde
paketleyin.

5. Her şeyi yerel düzenlemelere göre atın.

DİKKAT
Zehirli tozlar
Solunum sırasında solunum organlarında kısa süreli bozulma.
4 Bakım, temizlik, tamir ve boşaltma işleri sadece uzman personel 

tarafından yapılabilir.

4 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
4 Filtre elemanlarını tıkanma için düzenli olarak kontrol edin.
4 Tüm bakım ve onarım işlerini daima iyi havalandırılan bir odada

tamamlayın.

4 Filtre elemanlarını sökerken üflemeyin veya darbe vurmayın.

4 Kullanılmış filtre elemanlarını hava sızdırmaz contalı imha torbalarına koyup,
bölgesel düzenlemelere uygun olarak atın.
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12 Teknik veri
Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır!

111.400/500 111.450/550
Tip Dynamic 1 kol      Dynamic 2 kol
Güç(kW) 1,3 1,3
Gerilim (V) 230 230
Frekans (Hz) 50 50
Güç girişi (A) 4,8-6,6 4,8-6,6
Sigorta (A) C20A
Koruma sınıfı IP 54 IP 54
max. debi (m³/saat) 3.500 3.500
max. neg. basınç (Pa) 2.800 2.600
Hava girişi (mm) 150 2x150
Ölçüler UxGxY(mm) 1230x770x1170 1230x770x1170
Toplama kabı (lt) 27 27
Ağırlık (kg) 165 165
Ses basınç seviyesi,eco-boost (dB) 60-72 60-72
Kartuş filtre elemanı (Adet) 1 2
Filtre tipi FC FC
Filtre alanı (m²) 14,5 29
Filtre materyali Nanofiber Nanofiber

FC = Kartuş filtre

12.1 Yedek parça listesi
MSU DYNAMIC

Yedek parçalar
Kartuş filtre, ePTFE *
Kartuş filtre yağ / su 
geçirmez, antistatik*

Birim     Kod numarası
1 adet  990.116.1
1 adet  990.116.2

Kartuş filtre, Nanofiber (sevkte takılı) * 1 adet 990.116
Toz toplama poşeti 1 adet

10 adet
990.180
990.180.10

Çekmece 1 adet 990.190
Çapak önleyici (mesh)tel filtre 1 adet 990.129

990.127
990.128
990.118.10

  3 adet Aktif karbon filtre (3'lü set) 
Hava çıkışı filtre elyafı       2 adet 

           10 adet 
Filtre temizleme ekipmanı, döner tip *             1 adet 990.220

Motor ve entegre kompozit fan 1 adet
Elektronik kontrol kartı 1 adet                   

LCD ekran 1 adet                   

                 990.119

990.400

990.410
* 111.450/550 çift kollu modellerde 2 adet kullanılacaktır.
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13 EC / AB Uygunluk Beyanı
EC kılavuzuna uygun olarak Makine 2006/42 / EC Ek II, Bölüm 1 A

Üreticinin ismi:
Adresi:

Kristal Ltd. Şti. 
Gersan San. Sitesi 2308. Cd. No:67 
Yenimahalle/Ankara/TÜRKİYE

Yetkili dokümantasyon yöneticisinin 
adı:

Kristal Ltd. Şti.

Adresi: Gersan San. Sitesi 2308. Cd. No:67 
Yenimahalle/Ankara/TÜRKİYE

Burada beyan ederiz ki;

Makine: Mobil duman/toz giderici
Tip: MSU DYNAMIC

Bu beyanda belirtilen AB direktiflerine uygun olarak geliştirildi, tasarlandı ve 
üretildi.
Ayrıca, aşağıdaki EC / AB direktiflerinin koruma hedeflerini de yerine getirir:

2014/30/AB AB – Elektromanyetik Uyumluluk 
Direktifi

2014/35 / AB Alçak Gerilim Direktifinin koruyucu hedefleri 2006/42 / EC 

Makine Direktifinin 1.5.1 sayılı Ek I uyarınca gerçekleştirilmiştir.

Uygulanan uyumlaştırılmış standartlar:
= DIN EN ISO 12100:2011-03

= DIN EN ISO 13857:2008-06

= DIN EN 349:2008-09

= DIN EN 60335-1:2012-10

= DIN EN 61000-6-1:2007-10
= DIN EN 61000-6-2:2006-03

= DIN EN 61000-6-3:2011-09

= DIN EN 61000-6-4:2011-09

= DIN EN 61000-3-2:2015-03

= DIN EN 61000-3-3:2014-03

Yer ve tarih    Ankara, 29/07/2020
İmza     Hamdi Bozkurt

Genel Müdür
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AVEVO bakım servisi -
Bugünden yarını düşün!

AVEVO BAKIM HİZMETİ ŞU AVANTAJLARI SUNAR!

= Filtreleme sisteminizi deneyimli ve iyi eğitimli 
bir AVEVO servis teknisyeni ekibi 
tarafından kontrol ettirin.

= Filtreleme ekipmanınızın ve sisteminizin, 
ilk operasyondan yıllar sonra bile optimum 
işlevselliği ve verimliliğini garanti edin.

= Ürün arızası riskini en aza indirgemek

= Kısa cevap süreleri

= Pahalı onarım masrafları riskinin azaltılması

= Sisteminizin değerini korumak 

= Kanuni hükümlere uygunluk

= Yasal düzenlemelere uygunluğun doğrulanmış
 olduğu detaylı bakım belgeleri 

= Dahili servis çalışanları için iş yükünü
     hafifletmek

= İş istasyonlarında kalıcı temizlik

Servis telefonu

Çevrimiçi destek

+90 312 394 51 38 

teknik@kristalmakina.com

Çalışma saatleri 
Pazartesi-Cuma 08:30 - 18:00 

AVEVO bakım sözleşmesi -
Daha iyi hizmet için!

111400.UM.01



Kristal Ltd. Şti. 
Batı Sitesi Mah. Gersan San. Sitesi 2308. Cd. No:67 
Yenimahalle/Ankara/TÜRKİYE 
Telefon:  +90 312 394 51 38
Faks    :  +90 312 395 20 94
E-Mail  : info@kristalmakina.com
Web     :www.kristalmakina.com. 29
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