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DİKKAT

CAUTION

1. Ambalajlı veya ambalajsız bu makineye
zarar vermemek için nakliye sırasında
kazara darbe almasını veya düşmesini
önleyin.
2. Makineyi kurmadan ve kullanmadan önce
"Kullanma Talimatları" kitapçığını okuyun.

1. Avoid impacts and accidental fall when
handling the machine either packed or
unpacked.
2. Prior to installation and start-up, please
read the “Instruction Manual”.

3. Makinenin
Tipini
ve
Seri
Numarasını sayfa 01-01'e kaydedin
ve
“Kullanma
Talimatları”
kitapçığını
Tesis
Belgeleriyle
birlikte saklayın.

3. Write down Type and Serial No. of the
machine on page 01-01 and keep the
“Instruction Manual” with the Plant
Documents.

COD. 410-G Rev.0
®

INTERNATIONAL S.p.A. Via Enrico Fermi, 3 - 20834 NOVA MILANESE (MB) ITALY Tel. ++39 0362 366 356 – Fax ++39 0362 450 342

IÇINDEKILER

BÖLÜM

CONTENTS

SECT.

Teslimat yazısı

01

Note to customer

Garanti koşulları

02

Warranty conditions

Teslimatla ilgili genel
notlar
Makinenin açıklaması

03
03

General notes on
delivery
Machine description

Makinenin künyesi

04

Machine identification

Uyarı ve tehlike işaretleri

04

Warning labels

Güvenlikle ilgili talimatlar

05

Safety precautions

Nakliye

06

Handling

Depolama

07

Storage

Yerleştirme
ve kurulum
Elektrik bağlantıları

08

Positioning and
installation
Electrical connection

Mekanik bağlantılar

Piping connection

Temizlik

09

Cleaning

Bakım

10

Maintenance

Elektrik bağlantıları için
şemalar

11

Electrical connection
schemes

12

Troubleshooting guide

Kesit çizimleri ve parça
listesi (Çizelge 460-G)

13

Sectional drawing and
parts list (Drg. 450-G)

“Bakım ve Onarım”
Kaydı

14

“Maintenance and
Repairs” sheet

Arıza bulma

TESLIMAT
YAZISI

NOTE TO
CUSTOMER

Sayın müşterimiz,
Bu makine tipine özel yasal
normlar bulunmadığından,
bu makine her koşulda
2006/42/CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE sayılı Avrupa
Direktifleri ile müteakip
değişikliklerinde şart koşulan
genel normlara uygundur.

Dear customer,
while no specific legal
provisions exist for this type
of apparatus, this machine
meets the general
regulations established by
the EC Directives 98/37,
2006/95/EC, 2004/108/EC,
94/9 and relevant
amendments.

Bu kılavuzda belirtilen
talimatlara uygun olarak
kullanılması halinde bu
makine operatör açısından
tehlike oluşturmaz.

This machine is not dangerous
during operation if used in
accordance with the
instructions of this Manual.

Bu sayfa alındığında
makinenin çalışır durumda
olduğunu, makinenin
"Kullanma Talimatlarıyla"
birlikte teslim edildiğini ve
operatörün kılavuzu adım
adım takip etme
sorumluluğunu üstlendiğini
garantilemek amacını taşır.

This form is to state that, on
receipt, the machine is in good
working order, that the
Operating Instruction Manual
has been delivered together
with the machine and that the
operator assumes
responsibility for following the
instructions contained herein.

Kısmen dahi olsa bu
kılavuzun herhangi bir
şekilde çoğaltılması yasaktır.
Sürekli iyileştirme
yaklaşımıyla ve kesintisiz
teknolojik kalite ve yenilik
araştırmaları nedeniyle
"Kullanma Talimatları"
Kılavuzunun değişikliğe tabi
olduğunu ayrıca hatırlatırız.
Bu kopya yalnızca temin
edilen makine için geçerlidir.

Copyright exists in this material
and this manual cannot be
reproduced either in full or in
part.
In the logic of continuous
improvement and due to
constant research aimed at
product development, the
“Instruction Manual” is subject
to revision. This copy is valid
only for the machine it has
been supplied with.

Kopyasını makinenin
kurulumu sırasında imzalı
olarak aşağıdaki adrese
gönderin:

Please sign and return
immediately this form to:

MAPRO International S.p.A.
Via Enrico Fermi, 3
I-20834 Nova Milanese (MB)
İTALYA

MAPRO International S.p.A.
Via Enrico Fermi, 3
I-20834 Nova Milanese (MB)
ITALY

MODEL:____________ SERI NO.:________________

MACHINE TYPE:___________S/NO.:____________

KURULUM TARIHI:____________________________

DATE OF INSTALLATION:_____________________

ŞİRKET:_____________________________________

COMPANY:_________________________________

MÜŞTERININ IMZASI:__________________________

CUSTOMER’S :______________________________

ALMA TARIHI:________________________________

SIGNATURE:________________________________
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TESLIMAT
YAZISI

NOTE TO
CUSTOMER

Sayın müşterimiz,
Bu makine tipine özel yasal
normlar bulunmadığından,
bu makine her koşulda
2006/42/CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE sayılı Avrupa
Direktifleri ile müteakip
değişikliklerinde şart koşulan
genel normlara uygundur.

Dear customer,
while no specific legal
provisions exist for this type
of apparatus, this machine
meets the general
regulations established by
the EC Directives 98/37,
2006/95/EC, 2004/108/EC,
94/9 and relevant
amendments.

Bu kılavuzda belirtilen
talimatlara uygun olarak
kullanılması halinde bu
makine operatör açısından
tehlike oluşturmaz.

This machine is not dangerous
during operation if used in
accordance with the
instructions of this Manual.

Bu sayfa alındığında
makinenin çalışır durumda
olduğunu, makinenin
"Kullanma Talimatlarıyla"
birlikte teslim edildiğini ve
operatörün kılavuzu adım
adım takip etme
sorumluluğunu üstlendiğini
garantilemek amacını taşır.

This form is to state that, on
receipt, the machine is in good
working order, that the
Operating Instruction Manual
has been delivered together
with the machine and that the
operator assumes
responsibility for following the
instructions contained herein.

Kısmen dahi olsa bu
kılavuzun herhangi bir
şekilde çoğaltılması yasaktır.
Sürekli iyileştirme
yaklaşımıyla ve kesintisiz
teknolojik kalite ve yenilik
araştırmaları nedeniyle
"Kullanma Talimatları"
Kılavuzunun değişikliğe tabi
olduğunu ayrıca hatırlatırız.
Bu kopya yalnızca temin
edilen makine için geçerlidir.

Copyright exists in this material
and this manual cannot be
reproduced either in full or in
part.
In the logic of continuous
improvement and due to
constant research aimed at
product development, the
“Instruction Manual” is subject
to revision. This copy is valid
only for the machine it has
been supplied with.

Kopyasını makinenin
kurulumu sırasında imzalı
olarak aşağıdaki adrese
gönderin:

Please sign and return
immediately this form to:

MAPRO International S.p.A.
Via Enrico Fermi, 3
I-20834 Nova Milanese (MB)
İTALYA

MAPRO International S.p.A.
Via Enrico Fermi, 3
I-20834 Nova Milanese (MB)
ITALY

MODEL:____________ SERI NO.:_______________

MACHINE TYPE:___________S/NO.:____________

KURULUM TARIHI:____________________________

DATE OF INSTALLATION:_____________________

ŞİRKET:_____________________________________

COMPANY:_________________________________

MÜŞTERININ IMZASI:__________________________

CUSTOMER’S SIGNATURE:___________________

ALMA TARIHI:________________________________

DATE OF RECEIPT:__________________________

(MAPRO International S.p.A. tarafından doldurulacaktır)

(Reserved for MAPRO International S.p.A.)
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GARANTI
KOŞULLARI

WARRANTY
CONDITIONS

1 - Makineler teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir süre
boyunca garanti altındadır.

1 - The machines are warranted for a period of 12 months
from the date of shipment.

2 - Garanti, malzeme, imalat veya işçilikten kaynaklandığı
kabul edilen parçaları kapsar. Normal aşınmaya maruz
kalan parçaları (
örneğin: rulmanlar), kimyasal korozyon veya galvanik
akımlardan, bu kılavuzda yer alan talimatlara
uyulmamasından, açıkça yetki verilmemiş tadilatlar veya
onarımlardan kaynaklanan kusurları kapsamaz.

2 - The warranty covers those parts of the machines which
are defective either in materials, construction or
workmanship. The warranty does not cover wearing parts
(e.g. bearings and lip seals), defects arising from
chemical corrosion or galvanic action, from failure to
follow the instructions contained in this manual, or from
modifications or repairs not expressly authorized in writing
by ourselves.

3 - Kusur bildiriminin yazılı olarak yapılması gerekir ve
hiçbir koşulda alıcıya ödemeleri erteleme veya askıya
alma ve sözleşmeyi iptal etme yetkisini vermez.

3 - Any claims for defects must be made in writing and the
purchaser is not entitled to withhold or delay any
payments or cancel any contract as a result of these
defects.

4 - Garanti münhasıran, bildirim belgesine kadar süresi dolan
ödemelere hassas bir şekilde uymuş olan alıcılar için
geçerlidir.

4 - The supplier will not assume any responsibility under the
terms of this warranty for equipment which has not been
paid for at the time of the complaint.

5 - Tedarikçi, garanti süresi boyunca malzeme, imalat veya
işçilik açısından kusurlu olduğu kabul edilen parçaları
mümkün olan en kısa süre içinde ve takdir yetkisi
kendisine ait olacak şekilde, ücretsiz ve menşe fabrika
çıkışı olarak onarmak veya yenisini temin etmekle
yükümlü olacaktır.

5 - Within the warranty period the supplier will repair or
replace, ex works his factory, as soon as possible, those
parts which are determined by him to be defective.

6 - Garanti süresi boyunca çalışma kusurları veya imalat
sorunları gösteren makinelerin veya parçaların, onarım
veya değiştirme sonrası onarılmış veya değiştirilmiş
malzemeyi taşıma alıcıya ait olacak şekilde gönderecek
olan imalatçının ofisine kadarki navlunu ödenmiş olarak
gönderilmesi gerekir. Makinelerin veya parçalarını kurulu
olduğu yerde sökülmesiyle ve sonrasında yeniden monte
edilmesiyle ilgili tüm masraflar alıcıya aittir.

6 - Within the warranty period, defective parts should be
returned to the supplier, carriage paid, and any parts
repaired or replaced by him, will be shipped back to the
purchaser, carriage forward.
The supplier will not be responsible for any costs incurred
in the removal and reinstallation of the equipment.

7 - Garanti kapsamındaki onarımların kurulumun yapıldığı
yerde gerçekleştirilmesi yönünde anlaşılmışsa, tedarikçi
gerekli uzman personeli, uygulamaların müdahale anında
yürürlükte olan tarifelere göre ücretlendirilen fiyat
anlaşmasıyla birlikte kullanıma sunacaktır.
Bu durumda onarımın başarıyla yapılması için gerekli
araçlar ile gereken yardımcı işgücü alıcı tarafından
karşılanacak ve derhal tedarikçinin personelinin
kullanımına sunulacaktır.

7 - Should it be agreed that the repairs under warranty will be
carried out in the field, the supplier will provide the
necessary skilled personnel, and it is understood that
such services will be charged according to the rates in
force at the time.
In such a case, at his charge, the purchaser will provide the
supplier with all facilities and assistance necessary for the
repair.

8 - Garanti süresi boyunca MAPRO veya temsilcisi
tarafından onarılmayan veya değiştirilmeyen, başkaları
tarafından onarılan veya değiştirilen ürünlerin sözleşmeye
dayalı tüm garantileri geçersiz kalacak ve ayrıca onarım
sonrasında ortaya çıkabilecek şekilde eşyaların veya
kişiler maruz kaldığı olası zararlardan MAPRO sorumlu
olmayacaktır.

8 - Within the warranty period, for any product repaired or
replaced by others than MAPRO or his representative,
the warranty will become void and unenforceable and
MAPRO shall not be liable for any damage, to anything or
anybody, that could happen after any unauthorized repair
or replacement.

9 - MAPRO garanti süresi boyunca onarım nedeniyle
makinelerin kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan
veya dolaylı hiçbir zararla ilgili sorumluluğu
kabul etmez. Makinelerin uygunsuz şekilde
kullanılmasından kaynaklanan her türlü doğrudan veya
dolaylı zararla ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

9 - MAPRO shall not be liable for any damage directly or
indirectly arising in connection with the machine
non-use during the repair under guarantee. MAPRO
shall not be liable for any damage directly or indirectly
arising in connection with the incorrect use of the
machines.
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TESLIMATLA ILGILI
GENEL NOTLAR

GENERAL NOTES
ON DELIVERY

Temine edilen malzemeler
alındığında aşağıdaki kontrolleri
yapın:
A- Ambalaj sağlam olmalıdır
B- Temin edilen malzemeler
siparişteki teknik özelliklere
uygun olmalıdır:
1-Turbotron Makinesi
2-Kullanma talimatları
3-Aksesuarlar (istek üzerine):
- Gaz için emme filtresi
- Emme ve basmada genişleme
telafi edicileri

Immediately upon receipt,
please check that :
A- The packing is not damaged
B- The goods supplied correspond
to order specifications:

3

1- Turbotron machine
2- Instruction manual
3- Optional accessories:
- Gas tight suction filter
- Inlet and/or outlet discharge
flexible connection bellow

1
MAKİNENİN
AÇIKLAMASI

2

MACHINE
DESCRIPTION

Makineler üfleyici veya emici
olarak kullanılabilirler.

These machines can be used either
as blowers or as exhausters.

Normal santrifüjlü
vantilatörlerinkinden önemli
ölçüde yüksek basınçlar
isteniyorsa, Turbotron
üfleyicileri uyumlu hale getirilir.
Bir vantilatörün sağlayacağından
daha yüksek bir düşük basınç
istendiğinde ancak vakum
pompası kullanılması
gerekmediğinde aspiratörler
kullanılır.

Turbotron blowers are suitable for
all the applications requiring
considerably higher pressures than
those which can be achieved using
centrifugal fans.

Turbotron'un çalışma prensibi,
halka çevreli bir kanal içinde,
çarkın kanat profilli pallerinin
içinden sıvının müteakip geçişleri
tarafından belirlenen bir dizi burgaç
oluşturulmasıyla, emilen sıvının
(üfleyici olarak kullanılması
halinde) basıncının arttırılması
veya (emici olarak kullanılması
halinde) basıncının
düşürülmesinden oluşur.

These equipments increase the
pressure (as a blower) or the
vacuum (as an exhauster) of the
aspirated gas by the creation, in
the peripheral toroidal channel, of a
series of vortexes produced by the
centrifugal thrust of the impeller.
While the impeller is rotating, the
vanes force the gas forward and,
because of the centrifugal thrust,
outwards, so generating a helical
motion.

Çark makine gövdesinin içinde
serbest şekilde döner. Sürtünme
olmadığından ve
bu nedenle yağlama
gerekmediğinden, nakledilen sıvı
kesinlikle kirlenmeye maruz
kalmaz.

During this motion, the gas is
recompressed repeatedly with a
consequent linear pressure
increase along the length of the
channel.
The impeller rotates free in the
machine casing. There is therefore
no friction during operation and
thus no internal lubrication is
necessary, except for the grease
lubrificated bearings wich can be,
however, periodically relubrificated. The gas moving
through the machine therefore
remains completely
uncontaminated.

Turbotron exhausters are used in all
the applications requiring an
operating vacuum higher than the
one supplied by a fan, but not so
high as to require the use of a
vacuum pump.
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MAKİNENİN
KÜNYESİ

MACHINE
IDENTIFICATION

İmalatçıyla her türlü
iletişiminizde künye
plakasında bulunan
makinenin tipini ve seri
numarasını daima bildirin.
Elektrik motoruyla ilgili bilgiler
kural olarak ikinci bir plakada
bulunur.

During any
correspondence with the
manufacturer, always refer
to the type and the
machine Serial Number
which are located on the
Nameplate.

ΞΞΞ

Motorplakasi
Motor nameplate example

UYARI VE TEHLIKE
IŞARETLERI

Motorplakasi
Machine nameplate
ATEX plakasi

ATEX nameplate

WARNING LABELS

ÖNEMLİ UYARILAR

ACHTUNG! – WICHTIGE HINWEISE

MAKİNEYİ KURMADAN VE KULLANMADAN ÖNCE "KULLANMA TALİMATLARI"
KİTAPÇIĞINI OKUYUN.
SABİTLEME KORUMALARINI YALNIZCA KESİN BAĞLANTILARI YAPMAK İÇİN
ÇIKARIN.
EMME VE/VEYA BASMA AĞIZLARINI BAĞLAMADAN BORULARA
BAĞLAMADAN ÖNCE DÖNÜŞ YÖNÜNÜ KONTROL EDİN.
BAĞLANTI YAPMADAN ÖNCE MAKİNEYE GİRMESİ HALİNDE AĞIR HASARA
YOL AÇABİLECEK METAL ÇAPAKLAR BULUNUP BULUNMADIĞINI KONTROL
EDEREK, BORULARI İYİCE TEMİZLEYİN. MAKİNEYİ BORULARA ESNEK BİR
BAĞLANTI KULLANARAK BAĞLAYIN. BAŞLATMADAN ÖNCE HİZALAMASINI
KONTROL EDİN.
EMME TARAFINA DAİMA UYGUN BİR FİLTRE TAKIN.
YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN GRESİ KULLANIN VE AŞIRI GRESLEME
YAPMAYIN.

VOR AUFSTELLUNG UND BENUTZUNG DER MASCHINE „BEDIENUNGSANLEITUNGEN“ LESEN.
DIE SCHUTZKAPPEN ERST BEIM ENDGÜLTINGEN ANSCHLUSS AUS DEN
ÖFFNUNGEN ENTFERNEN.
ZUR PRÜFUNG DER LAUFRICHTUNG DÜRFEN ANSAUG- UND AUSBLASÖFFNUNG NOCH NICHT ANGESCHLOSSEN SEIN.
VOR DEM ANSCHLUSS SIND DIE ROHRLEITUNGEN SORGFÄLTIG ZU REINIGEN.
BEIM ANSCHLIESSEN DER ROHRLEITUNGEN BZW. VERBINDUNGEN IN DIE GEWINDEBOHRUNGEN IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS KEINE METALLSPÄNE, DIE ERHEBLICHE
STÖRUNGEN VERURSACHEN KÖNNTEN, IN DIE MASCHINE GELANGEN KÖNNEN.
IMMER EINE ELASTISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN MASCHINE UND FESTEN
ROHRLEITUNGEN EINSETZEN.
IMMER EINEN ENTSPRECHENDEN FILTER AM SAUGSTUTZEN INSTALLIEREN.
VOR DEM START RIEMENSPANNUNG UND RIEMENSCHEIBEN ÜBERPRÜFEN.

RULMANLARIN PERİYODİK YAĞLANMASI
HER 1000 ÇALIŞMA SAATİNDE BİR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YENİDEN
YAĞLAYIN:
- MAKİNE HAREKET HALİNDEYKEN VEYA DURDUKTAN HEMEN SONRA,
YANİ MAKİNE SICAKKEN, RULMAN GÖBEKLERİNİN ALTINDA BULUNAN
TAHLİYE TAPALARINI ÇIKARIN.
- ÖZEL GRESLEME DELİKLERİNİN HER BİRİNE YAKLAŞIK 55-60 GR GRES
BASIN.
- DURUR HALDEYSE MAKİNEYİ TEKRAR BAŞLATIP KULLANILAN VEYA
FAZLA GRESİN BOŞALMASI İÇİN TAHLİYE DELİKLERİ AÇIK OLARAK
YAKLAŞIK BİR SAAT BOYUNCA BIRAKIN.
- FAZLA GRESİ TEMİZLEYİN VE TAHLİYE TAPALARINI TEKRAR YERLERİNE
TAKIN.
YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN GRESİ KULLANIN: FAG ARCANOL L12V –
CHEVRON SRI2 YAĞLAYICI.
HER 20000 SAATTE BİR RULMANLARI VE GRESİ KULLANMA VE BAKIM
KILAVUZUNDA AÇIKLANDIĞI GİBİ DEĞİŞTİRİN.

DİKKAT:
Makinenin üzerine
yerleştirilen işaretler
kesinlikle çıkarılmamalıdır.
Yıpranması veya
okunaksız hale gelmesi
durumunda yenilerini
MAPRO'dan isteyin.

WARTUNG: NACHSCHMIEREN DER LAGER
ALLE 1000 BETRIEBSSTUNDEN. WIE FOLGT VORGEHEN::
- AM LAGERGEHÄUSE BEIDE VERSCHLÜSSE OBEN UND UNTEN ÖFFNEN, AM
LAGERGEHÄUSE BEIDE VERSCHLÜSSE OBEN UND UNTEN ÖFFNEN.
- MIT EINER HANDSCHMIERPRESSE CA. 55-60 G SCHMIERFETT IN DIE
JEWEILS OBERE ÖFFNUNG EINPRESSENS. OBERE ÖFFNUNGEN WIEDER
VERSCHLIEβEN
- DAS AGGREGAT CA. 1 STUNDE BEI UNVERSCHLOSSENER
ABLAUFÖFFNUNG LAUFEN LASSEN, DAMIT ALTFETT UND ΫBERFLΫSSIGES
FETT ABLAUFEN KANN.
- AUSGETRETENES FETT ENTFERNEN UND ABLAUFÖFFNUNG
VERSCHLIEΒEN.
NUR ZUGELASSENE SCHMIERFETTE VERWENDEN: FAG ARCANOLL 12V ODER
CHEVRON SRI2
ALLE 20000 BETRIEBSSTUNDEN: LAGER UND SCHMIERFETT WECHSELN.

WARNING:
The nameplates and
warning labels on the
machine must never be
removed. If they are
damaged or illegible
please ask MAPRO for
replacements
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GÜVENLIKLE
ILGILI TALIMATLAR
Makineyi elektrik enerjisi
kaynaklarından izole etmek için
elektrik motoruna güç sağlayan
hattın üzerine uygun bir
anahtar yerleştirin.
Makineyi yalnızca faaliyete
geçirmek için tesise monte
edilmesi gerektiğinde
ambalajından çıkarın.
İyi çalışması için cihazın hava
değişiminin iyi olduğu bir
ortamda çalışması gerekir.
Makineyi kuru, temiz ve
aşındırıcı olmayan bir ortamda
kapalı şekilde kurun.
TAVSİYE:
Makinenin bir tesisin içine
kurulması tavsiye edilir.
Tesiste yeterli havalandırma
bulunmalıdır.
Makine bir tesisin içine
kurulduğunda gaz sensörü
takılması tavsiye edilir.
Tesisin içindeki gaz
konsantrasyonu ayarlanan
değeri aştığında sensörün
makineyi durdurması ve gaz
teminini kesmesi gerekir.
Emme veya basma ağzındaki
plastik koruma tapalarını
yalnızca filtre takılacağı zaman
veya makineyi tesisat
borularına bağlarken çıkarın.

SAFETY
PRECAUTIONS
To isolate the supply voltage
from the machine, an
adequate isolating switch
must always be fitted in the
line feeding the electric motor.
Take out the machine from
the packing box or crate only
when positioning it on
installation site.
For proper operation, the
machine should be located in
a clean and adequately
ventilated area, at least under
a roof.
RECOMMENDATION:
Location in a room is
recommended. The room
shall have adequate
ventilation.
When the machine is located
in a room, installation of a gas
detector is recommended.
The detector shall stop the
machine and the gas supply
in case of gas concentration
in the room exceeding the
set-point value.
Remove protection covers
from inlet and outlet only
immediately before
connecting the machine to the
system pipework.

Makinenin dayanacağı tabanı
daima destek yüzeylerine
sabitleyin (bkz. Bölüm 08
"Yerleştirme ve Kurulum").

Always fix the baseplate to
the supporting surface (see
Section 08 “Positioning and
Installation”).

Toprak hattı bağlantısının
yapılıp yapılmadığını kontrol
edin.

Make sure that the machine is
properly earthed.

DİKKAT:
Makineyi başlatmadan önce
şanzıman karterinin tabana
sabitlendiğinden emin olun.

CAUTION:
Before starting the
machine, be sure that the
drive safety guard is firmly
fixed to the baseplate.

DİKKAT:
makinenin yakınında sarkan
nesneler veya bol giysiler
kullanmayın.

CAUTION:
Never wear any items of
loose clothing whilst in the
vicinity of an operating
machine.

Çalışırken makinenin yakınında
yabancıların, çocukların ve
hayvanların bulunmadığından
emin olun.

Do not allow any
unauthorized persons,
children and animals near the
machine whilst in operation.
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GÜVENLIKLE
ILGILI TALIMATLAR

SAFETY
PRECAUTIONS

Yabancı nesneleri kesinlikle
motorun fan kapaklarının
kanopisindeki deliklerden
ve/veya şanzıman karterinin
içine sokmayın.

Never insert any foreign
objects into the apertures of
motor fan cowl and/or of drive
safety guard.

Çalışırken sabit korumaları
kesinlikle çıkarmayın.

Never remove safety guard
while machine is in operation.

Çalışırken filtreyi çıkarmayın.

Never remove the filter while
machine is working.

Makine gövdesindeki her türlü
sökme işlemi ehil bir tamirci
tarafından yapılmalıdır (ayrıca
bkz. Bölüm 10 "Bakım").

Any disassembly and/or
maintenance work on
machine (see also Section 10
“Maintenance”) must only be
performed by an experienced
technician.

Cihaza müdahale edilmesi
gerektiğinde:
1Gerilimi kesin.

If maintenance work on the
machine is required :
1- Disconnect the machine
from the supply voltage
2- Wait at least ten minutes or,
in any case, until the
surfaces have got cold
enough, before working on
the machine.

2- Müdahale etmeden önce
en azından birkaç dakika
veya her koşulda yüzeyler
yeterince soğuyana kadar
bekleyin
DIKKAT:
makineyi yeniden
başlatmadan önce daha
önce çıkarılan korumaları
yerlerine takın ve özel
vidalarla sabitleyin.

CAUTION:
Before restarting the
machine, refix any safety
guard that has been
removed and secure it
properly using its fixing
screws.

DIKKAT:
Makinenin yüzeyleri 70 °C'ın
üzerindeki sıcaklıklara
ulaşabilir. Makine
durduktan sonra herhangi
bir müdahalede
bulunmadan önce
makinenin soğumasını
bekleyin.

CAUTION :
Machine surfaces can
reach temperatures higher
than 70 °C.
When the machine is
stopped, wait until it has
cooled before working on
it.

Bu makine potansiyel
patlayıcı gazı emebilir.
94/9 (ATEX) sayılı Direktifine
göre CE uygunluk beyanında
cihazların grubunu ve
kategorisini, gaz grubunu ve
sıcaklık sınıfını kontrol edin

The machine can suck a
potentially explosive gas.
Check the relevant CE
Declaration of Conformity to
EC Directive 94/9 (ATEX) for
Equipment Group and
Category, Gas Group and
Temperature Class.

DIKKAT:
Bu makine yalnızca gaz için
ve satış sözleşmesi
belgelerinde belirtilen
çalışma koşullarında
kullanılmalıdır.

CAUTION:
The machine shall be used
only for the gas and the
working conditions
foreseen in the contract of
sale.
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GÜVENLIKLE
ILGILI TALIMATLAR

SAFETY
PRECAUTIONS

Yangın halinde makineyi
durduran ve elektriksel açıdan
izole eden bir alev algılama
sisteminin kurulması tavsiye
edilir.

Installation of a fire detection
system, which could stop and
isolate the machine in case of
fire, is recommended.

Makineye sıvıları emdirmeyin
(TEHLİKE!).

Do not allow the machine to
suck in any liquids
(DANGER!).

DIKKAT:
Makinenin gürültü seviyesi
1 m mesafede 80 dB(A)
değerini aşabilir. Makineye
sürekli maruz kalma halinde
koruma kulaklıkları kullanın.

CAUTION:
The sound level of the
machine can exceed 80
dB(A) at 1 metre. Use ear
defenders if you are near
the machine for extended
periods.

DIKKAT:
elektrik motorunu plakada
belirtilen anma akımına
uygun termik veya
ampermetrik motor
korumasıyla koruyun.

ΞΞΞ

CAUTION:
Always protect the electric
motor with a thermal or
current sensing overload
cutout switch.
The maximum rated
operating current of the
motor can be found on its
nameplate.

Makineyi plakada belirtilen
değerin (üfleyiciler için)
üstünde basma basıncıyla
veya (emiciler için) altında
emme basıncıyla
çalıştırmayın.

Avoid operating the machines
at higher discharge pressure
(for blowers) or at higher inlet
vacuum (for exhausters) than
the value shown on the
nameplate.

Yalnızca orijinal MAPRO
yedek parçalarını kullanın.

Always use MAPRO original
spares.

DİĞER TAVSİYELER
Her bakım müdahalesi
öncesinde ve sonrasında
makinenin temizlenmesi için
azotlu temizleme sistemi
kurulması tavsiye edilir

FURTHER RECOMMENDATIONS
- Installation of a gas purging
system with nitrogen, to
purge machine before and
after any maintenance work,
is recommended.
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TAŞIMA

HANDLING

DİKKAT:
Makineyi taşırken ve
kaldırırken kolisiyle
birlikte ağırlığına uygun
kaldırma kapasitesine
sahip araçları kullanın.

CAUTION:
When handling and
lifting the machine, use
hoisting equipment for a
capacity well higher than
the weight shown on the
packing box or crate.

DİKKAT:
Makineyi kaldırırken,
taşırken veya
yerleştirirken yetkili
olmayan kişilerin
uzakta tutulması gerekir.
Bu işlemler ehil
personel tarafından
yapılmalıdır.

CAUTION:
Do not allow any
unauthorized person
near the machine when
lifting, handling and
positioning.
These operations must
be carried out by a
qualified operator.

Ambalajın bütün halinde
taşınması durumunda
kutuyu baş aşağı
çevirmeyin ve darbe
almasını önleyin.

Avoid impacts when
handling and lifting the
machine.

Ambalajın bütün halinde
taşınması durumunda
kaldırma çatalları kullanın.

Use a fork-lift when lifting
the packed machine.

Makinenin serbest halde
taşınması ve kaldırılması
için şekilde gösterildiği
gibi daima tabana monte
edilmiş ve tabanın dört
deliğindeki dört gözdeki
kancaları kullanın.

When lifting the unpacked
machine, always hook the
ropes into the four holes of
the baseplate as shown in
the picture.

Ambalaj malzemelerini
çevreye atmayın.
Özelliklerine uygun olarak
gitmeleri gereken çöp
tenekelerinde bertaraf
edilmelerini sağlayın.

Be kind to your
environment and ensure
that packing materials are
correctly disposed of.
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YERLEŞTİRME VE
KURULUM

POSITIONING AND
INSTALLATION

Makineyi kaldırın ve zemine
veya daha önceden
hazırlanmış çelik tabanın
üzerine yerleştirin.
Zemin veya çelik taban
makinenin tasarım
boyutlarında belirtilen
ağırlığıyla ilgili yüklere
uygun kaldırma kapasitesine
sahip olması gerekir.

Lift the machine and position it
onto the floor or onto a
structural steel base prepared
for this purpose.
The floor or the structural steel
base must have an adequate
capacity load for the weight
shown on the Overall
Dimensions drawing.

Bakım işlemlerinin rahat
yapılmasına olanak tanımak
için makinenin tüm
çevresinde en az 1 m boşluk
bırakın.

1m

1m

1m

1m

Leave at least one meter of
free space all around the
machine to facilitate
maintenance operations.

DİKKAT:
Zeminin pürüzsüz ve iyi
terazilenmiş olduğundan
emin olun.

CAUTION:
Ensure that the floor is flat
and level.

Sabitleme deliklerinin
konumunu makinenin
tabanınındaki özel delikler
aracılığıyla işaretleyin.

Mark the positions for
anchoring through the holes
on the baseplate.

Makineyi kaldırın ve
sabitleme deliklerini açın.

Remove the machine and drill
the holes for anchoring.

Makineyi sabitleme
vidalarıyla (zemine
sabitlenmesi halinde) veya
cıvatalarla (çelik tabana
sabitlenmesi halinde)
sabitleyin.

Anchor the machine with
screw anchors (for floor
mounting) or with bolts (for a
structural steel base).

DİKKAT:
Makineye zarar
verebilecek şekil
bozukluklarını önlemek
için sabitleme vidalarını
veya cıvatalarını kesinlikle
sonuna kadar sıkmayın.

CAUTION:
Never tighten down the
screw anchors or the bolts
to avoid any distortion
which can cause machine
damage.

Varsa, titreşim önleyici lastik
plakaları makinenin
tabanının her köşesinin
altına yerleştirin.

Place the rubber pads, if any,
under each corner of the
baseplate.

Titreşim önleyici lastik
plakaları monte ederken
sabitleme vidalarını veya
cıvatalarını sonuna kadar
sıkmayın.

When mounting rubber pads,
avoid to tighten down the
screw anchors.
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YERLEŞTİRME VE
KURULUM

-

POSITIONING AND
INSTALLATION

ELEKTRİK BAĞLANTISI

ELECTRICAL CONNECTION

Elektrik motoru ve ilgili
bağlantı üzerinde yapılacak
her türlü müdahale ehil bir
elektrik teknisyeni tarafından
gerçekleştirilmelidir.

Any work on the electric motor
and the relevant connections
must be made by an
experienced electrician.

Aşağıda belirtilen şekilde
hareket edin:
Elektrik kablosunun şebekeyle
olan bağlantısının kesilmiş
olduğundan emin olun. Aksi
halde gerilimi kesin

Proceed as follows:

ΞΞΞ

- Ensure that the cable is not
connected to the mains
supply.
Otherwise isolate the
voltage.

- Şebeke geriliminin ve
frekansının elektrik motorunun
plakasında belirtilen değerlere
uygun olduğundan emin olun.

- Ensure that the voltage and
frequency agree with those
indicated on the motor
nameplate.

- Terminal kutusunun kapağını
çıkarın ve motorun elektrik
bağlantılarını yapmak için
imalatçının talimatlarını
izleyin.

- Remove the cover of motor
terminal box and follow the
Instruction Manual of motor
manufacturer for motor
terminals connection.

- Toprak hattı bağlantısını
yapın.

- Ensure that the motor is
earthed.

- Terminal kutusu kapağını
yerine takın ve dönüş
yönünün makinenin üzerine
monteli ok yönünde olup
olmadığını kontrol edin.
Değilse, iki besleme fazının
yerini değiştirin

- Reassemble the terminal
box cover and check that
the direction of rotation is
the same as that shown by
the arrow fitted to the motor
fan cowl.
Otherwise swap over two
phases.

DİKKAT:
Dönüş yönünü kontrol
ederken basma ve emme
ağızlarının tesisat
borularıyla bağlantılarının
kesilmiş olduğundan emin
olun.

CAUTION:
Before checking the
direction of rotation,
ensure that the inlet and
outlet ports are not
connected to the system
piping.

MEKANIK BAĞLANTI

PIPING
CONNECTION

DİKKAT:
Makinenin borularını
bağlamadan önce elektrik
bağlantısını kesin.

CAUTION:
Before connecting the
pipework, disconnect the
power supply.

Mekanik nitelikteki her türlü
müdahale ehil bir tamirci
tarafından yapılmalıdır.

Any mechanical work must be
carried out by an experienced
technician.
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POSITIONING AND
INSTALLATION

Basma ve emme ağızlarındaki
plastik koruma tapalarını
çıkarın.

Remove the protection covers
from the machine inlet and
outlet ports.

Toz girişine karşı makineyi
korumak amacıyla daima
emme ağzına uygun bir filtre
takın.
Filtre ayrıca temin edilmişse,
bakım sırasında filtre
yuvasının içinin temizlenmesi
halinde temizleme işlemini
kolaylaştırmak amacıyla
kapağın dikey düzlemde
olacağı şekilde çevirerek
filtreyi emme flanşına monte
edin.
Filtreyi kapakların üzerindeki
okun gaz akışı yönünde
olacağı şekilde monte edin.

Always fit, at the inlet side, a
filter to protect the machine
against dust entering.

Makinenin emme ve basma
ağızları ile tesisat boruları
arasında daima esnek
borular kullanın.

Always fit flexible hose
connections between the
machine inlet and outlet
ports and the system
pipework.

DİKKAT:
Boruların çapları kesinlikle
makinenin ağızlarının
çaplarından daha düşük
olmamalıdır.

CAUTION:
System pipework must not
have a diameter smaller
than that of the machine
inlet and outlet ports.

DİKKAT:
Makineye bağlamadan önce
boruların içlerini iyice
temizleyin.

CAUTION:
Clean the inside of the
pipes thorougly before
connection.

DİKKAT:
Bağlantıları yaparken
makineye girmesi halinde
ağır hasara yol açabilecek
metal çapakların
oluşmasına yol açmaktan
kaçının.

CAUTION:
When connecting, ensure
that no swarf is produced
which might enter the
machine and would cause
serious damage.

DİKKAT:
Bağlantı borularının
desteklerini, ağırlıklarının
esnek borular, dolayısıyla
da makinenin emme ve
basma ağızlarının üzerine
binmeyeceği şekilde
kullanın.

CAUTION:
Support pipes so that their
weight do not charge the
flexible hoses and
consequently the machine
inlet and outlet ports.
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YERLEŞTİRME VE
KURULUM
Elektrik motoru küçük kızak
üzerine monte edilmişse
kayışı germek için kızağın
dişli çubuğunu sıkın.

POSITIONING AND
INSTALLATION
For belt tensioning, if the
motor is fitted on a
compact slide, screw the
slide threaded bar.

Motor iki paralel kızak
üzerine monte edilmişse,
kayışı germek için
aşağıdaki gibi hareket edin:
1- Motoru kayış gergi
kızaklarına sabitleyen
dört somunu gevşetin.

If the electric motor is fitted
on two spline bars, proceed
as follows:

2- Motor tutucusunun dış
vidasını gevşetin.

2- Loosen the lock nut of
the set screw locking
the motor on the outer
side; then unscrew the
set screw 5÷10mm out.

3- Motor tutucusunun iç
vidasını sıkarak kayışı
gerin.

3- Loosen the lock nut of
the set screw locking
the motor on the
machine side. Turn the
set screw clockwise to
tension the belt.

4- Hassas ölçü aletiyle
kasnakların hizasını
kontrol edin.

4- Check the pulley

5- Doğru gerginliği elde
ettiğinizde ve
kasnakların hizalaması
doğru olduğunda motoru
kızaklara sabitleyen
somunları sıkıp,
tutucunun dış vidasını
sonuna kadar
gelmeyecek şekilde
sıkın.
Tutucu vidalarının (iç ve
dış) kilitleme
somunlarını sıkın.

5- When belt tension is
correct and pulley
alignment has been
checked, tighten the
nuts fixing the motor to
the spline bars and
screw, without
tightening, the set screw
locking the motor on the
outer side.
Tighten the lock nuts of
inner and outer set
screws.

Şanzımanın koruma
karterini yerine monte edin.
Karteri sabitleyen tüm
vidaların iyice sıkıldığından
emin olun.

Put back the drive safety
guard and make sure that
all the screws, fixing it to
the baseplate, are tight.

Makine artık kullanıma
hazırdır.

The machine is now ready
for operation.

1- Loosen the four nuts
fixing the motor to the
spline bars.

alignment with a
straightedge.
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KASNAKLARIN VE
ŞANZIMAN KAYIŞININ
HIZASININ KONTROLÜ

CHECK OF PULLEY
ALIGNMENT AND BELT
TENSION

Bu müdahale ehil bir
tamirci tarafından
yapılmalıdır.

This work must be carried
out by an experienced
technician.

DİKKAT:
Gerilimi kesin.

CAUTION:
Isolate the voltage.

Tabana sabitleyen vidaları
sökerek şanzımanın
koruma karterini çıkarın.

Unscrew the screws fixing
the front part of drive safety
guard and remove it from
the machine.

Kayışın (boylamasına
oluklu "Çoklu-V" tipi)
gerilimini kontrol etmek için
aşağıdaki prosedürü
kullanın:

To check the driving ribbed
belt (“Poly-V” type) tension,
proceed as follows:

Spannungskraft P1 = P x n° Rillenanzahl

a) Serbest kaldığı mesafe
olan T mesafesini
ölçün..
b) Yandaki tablodan küçük
kasnağın çapına D ve
kayışların oluklarına
göre uygulanacak P1
kuvvetini belirleyin.
c) P1 kuvvetini T serbest
mesafesinin ortasına ve
dik olarak uygulayın.
Serbest mesafenin her
100 mm'lik uzunluğu için
1,5 mm'lik F esnemesi
elde ediliyorsa, kayış
doğru gerginliktedir.
Örneğin, 1000 mm'lik
serbest mesafe için
esneme 15 mm
olmalıdır.

Deflecting force P1 = P x number of ribs
Riemenart

Kleinerer Rollendurchmesser
(mm)

P [daN]

Belt profile

Smaller pulley diameter (mm)

P

J

35,5÷40,0

0,2

J

45÷56

0,2

J

63÷71

0,3

L

76÷90

0,8

L

100÷125

1,0

L

132÷180

1,1

M

180÷224

2,9

M

250÷315

3,5

M

355÷450

4,0

a) Measure the lenght T.

b) Find the force P1 to be
applied, from the table
on side, in relation to the
smaller diameter D and
the number of belt ribs.

c) Apply the force P1
(perpendicular to the
belt) at the middle of the
length T.
The belt is properly
tensioned when its
deflection F is 1.5 mm
per each 100 mm of
length T.
For example:
if T = 1000 mm, the belt
is properly tensioned
when F = 15 mm.
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YERLEŞTİRME VE
KURULUM
Elektrik motoru küçük kızak
üzerine monte edilmişse
kayışı germek için kızağın
dişli çubuğunu sıkın.

POSITIONING AND
INSTALLATION
For belt tensioning, if the
motor is fitted on a
compact slide, screw the
slide threaded bar.

Motor iki paralel kızak
üzerine monte edilmişse,
kayışı germek için
aşağıdaki gibi hareket edin:
1- Motoru kayış gergi
kızaklarına sabitleyen
dört somunu gevşetin.

If the electric motor is fitted
on two spline bars, proceed
as follows:

2- Motor tutucusunun dış
vidasını gevşetin.

2- Loosen the lock nut of
the set screw locking
the motor on the outer
side; then unscrew the
set screw 5÷10mm out.

3- Motor tutucusunun iç
vidasını sıkarak kayışı
gerin.

3- Loosen the lock nut of
the set screw locking
the motor on the
machine side. Turn the
set screw clockwise to
tension the belt.

4- Hassas ölçü aletiyle
kasnakların hizasını
kontrol edin.

4- Check the pulley

5- Doğru gerginliği elde
ettiğinizde ve
kasnakların hizalaması
doğru olduğunda motoru
kızaklara sabitleyen
somunları sıkıp,
tutucunun dış vidasını
sonuna kadar
gelmeyecek şekilde
sıkın.
Tutucu vidalarının (iç ve
dış) kilitleme
somunlarını sıkın.

5- When belt tension is
correct and pulley
alignment has been
checked, tighten the
nuts fixing the motor to
the spline bars and
screw, without
tightening, the set screw
locking the motor on the
outer side.
Tighten the lock nuts of
inner and outer set
screws.

Şanzımanın koruma
karterini yerine monte edin.
Karteri sabitleyen tüm
vidaların iyice sıkıldığından
emin olun.

Put back the drive safety
guard and make sure that
all the screws, fixing it to
the baseplate, are tight.

Makine artık kullanıma
hazırdır.

The machine is now ready
for operation.

1- Loosen the four nuts
fixing the motor to the
spline bars.

alignment with a
straightedge.
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ELASTİK EK YERİNİN
HİZASININ KONTROLÜ

CHECK OF COUPLING
ALIGNMENT
This intervention must be
carried out by an
experienced technician.

Bu müdahale ehil bir
tamirci tarafından
yapılmalıdır.

DİKKAT:
Gerilimi kesin

CAUTION:
Isolate the voltage.

Sabitleme vidalarını
sökerek, şanzıman koruma
karterini çıkarın.

Unscrew the screws fixing
the drive safety guard and
remove it.

Ek yerinin çevresi
boyunca 90°'de dört
noktadan hizalamasını
kontrol edin.

Check alignment in four
points at 90° along the
coupling perimeter.

Radyal hiza bozukluğunu
kontrol edin:
A- Kadranlı ölçü aletiyle
B- Kalınlık ölçer ve düzlem
şerit metreyle

Check of parallel
misalignment:
A- With dial indicator
B- With thickness gauge
and straight-edge
Check of angular
misalignment:

Açısal hiza bozukluğunu
kontrol edin:
C- Kadranlı ölçü aletiyle
D- Kalınlık ölçerle
Yandaki tabloda farklı
büyüklüklerdeki ek yerleri
için 1.500 devir/dak dönüş
hızında izin verilen radyal
ve açısal azami yer
değiştirmeler verilmiştir.
1.500 devir/dak değerinden
farklı „n“ dönüş hızları için
izin verilen KA ve KR
değerleri yandaki
diyagramdan elde
edilebilen „Sn“ hız
faktörüyle çarpılır.

SMIN

Größe der
flexiblen
Kupplung
Flexible
coupling
size
76
88
103
118
135
152
172

S
[mm]

2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷6

SMIN

Max. zulässige Max. zulässige
WinkelParallelabweichung
abweichung
Max. admissible Max. admissible
misalignment
misalignment
- angular - parallelism KA =SMAX-SMIN
KR
0.11
0.11
0.13
0.13
0.15
0.15
0.18
0.18
0.21
0.21
0.24
0.24
0.27
0.27

C- With dial indicator
D- With thickness gauge.
Table on side shows, for
different coupling sizes, the
maximum admissible
angular and parallel
misalignments referred to
1500 rpm speed of rotation.
For “n” speed of rotation
different from 1500 rpm, the
maximum admissible values
KA and KR have to be
multiplied by “Sn”
coefficient as per diagram on
side.
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KA ve KR değerleri izin
verilen değerlerin
üzerindeyse, elektrik
motorunu tabana
sabitleyen dört vidayı
sökün.

If KA and KR values are
higher than the admissible
ones, loosen the four screws
fixing the electric motor to
the baseplate.

Ayaklara kalınlık sağlayıcı
aparatlar yerleştirerek
motorun yanlamasına ve
diklemesine konumunu
doğru bir hizalama elde
edecek şekilde ayarlayın.

Adjust the motor laterally or
shim the motor feet to obtain
correct alignment.

Motoru tabana sabitleyen
vidaları sıkın, şanzıman
koruma karterini yerine
takın ve kendi vidalarıyla
sabitleyin.

Bolt the screws fixing the
motor to the baseplate, refit
the safety guard and secure
it properly with the relevant
screws.

Makine artık başlatılmaya
hazırdır.

The machine is now ready
for operation.
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TEMİZLİK
HER 7 GÜNDE BİR:

CLEANING

Gerilimi kesin ve makine durur
haldeyken filtre kartuşunun
temizliğini kontrol edin.

ON A WEEKLY BASIS:
Switch the machine off and,
when the machine has
stopped completely, check
the filter cartridge.

Tesisatın gaz emme ve
basma kesme vanalarını
kapatın.

Close the isolation valves
on gas inlet and discharge
pipe system.

Dikkat:
Makine çalışırken ortamı iyi
havalandırın.

CAUTION:
Well ventilate the room
while operating on the
machine.

Azotlu temizleme tesisi
bulunuyorsa, makineyi gazdan
arındırın.

If a gas purging system with
nitrogen is available, purge
the gas from the machine.
Otherwise, be absolutely sure
of the good ventilation of the
room.

Aksi halde ortamın iyi
havalandırıldığından emin olun.

Filtreyi temizlemek için
aşağıdaki gibi hareket edin:
- Kapağı (6) saplamalarla (8)
gövdeye sabitleyen somunları
(7) sökün
- Kapağı çıkarın
- Somunu (4) sökün ve
beraberinde contanın (1) da
çıkmasına dikkat ederek
filtreleme elemanını (3) çıkarın.
- Akış yönünün tersine
sıkıştırılmış hava üfleyerek ve
gerekirse filtreleme panelini
değiştirerek filtreleme elemanın
(3) temizleyin.

- Makinenin içine herhangi bir
parçacığın veya artık
malzemenin girmemesine özen
göstererek yuvanın (2)
tamamını temizleyin.
- Contanın (1), özellikle de yuva
ile kapak arasında sızdırmazlık
sağlayan yuvarlak halkanın (5)
durumunu kontrol edin.
Gerekirse değiştirin.
- Filtreleme elemanını (3) daha
önceden contayı (1)
yerleştirdiğiniz yerin üzerine
monte edin ve somunla (4)
sabitleyin.
- Yuvarlak halkayı (5) yerine
yerleştirdikten sonra somunları
(7) tekrar sıkarak kapağı
kapatın.

For filter cleaning, proceed as
follows:
- unscrew the nuts (7) fixing
the cover (6) to the body by
means of the stud bolts (8)
- take off the cover
- unscrew the nut (4) and take
out the filtering element (3)
being carefull that also the
gasket (1) is taken out with it
- detach the gasket (1) and
proceed in the cleaning of
the iltering element (3) by
blowing it in countercurrent
with compressed air and if
necessary by washing it with
water and detergent and
brushing it. In this case rinse
and dry.
- Clean the inside of the body
(2) taking care that solid
impurities or other residuals
do not enter in the machine
-

-

-

Verify the state of the gasket
(1) ant the o-ring (5)
between the body ant the
cover. If necessary proceed
in the replacement
Remount the filtering
element (3), on wich the
gasket (1) has been
previously remounted, and
fix it with the nut (4)
After having set the o-ring (5)
in its seat, close the cover by
screwing the nuts (7)
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TEMİZLİK

CLEANING

Kapakları filtre yuvasına
sabitleyen vidaları sökün.
Kapağı çıkarın, filtreleme
elemanını dışarı çıkarın ve
sıkıştırılmış hava püskürterek
temizleyin.
Filtrenin içinde bulunan tozları
giderin ve yuva ile kapağın
tüm kısımlarını nemli bir bezle
temizleyin.
Kartuş üzerindeki ve yuva ile
kapak arasındaki sızdırmazlık
sağlayıcı contalar hasar
görmüşse, değiştirin.
Filtreleme kartuşunu her 1000
çalışma saatinde bir
değiştirin.
Deneyiminize göre işlenilen
gaz daima temizse, filtreleme
kartuşu değiştirme aralığı
daha uzun olabilir.

Unscrew the screws holding
the cover to the filter body.
Remove the cover, pull out the
filter element and clean it by
blowing it with compressed air.
Remove any dust present
inside the filter and clean the
inner parts of the cover and
body with a damp cloth.
If the O-ring between the body
and cover is damaged, replace
it.
Replace the filter element
every 1000 working hours.
If, according to experience, the
gas handled is always clean,
the filter cartridge check
interval could be extended.

Azotla temizleme tesisatı
bulunuyorsa, kesme
vanalarını açmadan ve
makineyi başlatmadan önce
makine gövdesini arındırın.

If a gas purging system with
nitrogen is available, purge the
air from the machine body
before opening the isolation
valves and restarting the
machine.

HER AY:
Motor fan kapağının
ızgarasının temizliğini kontrol
edin.
Kirli olması halinde gerilimi
kestikten sonra ve makine
durur haldeyken sabitleme
vidalarını sökerek fan kapağı
kanopisini çıkarın. Kanopiyi
ve fanı bir fırça, ardından
nemli bir bez kullanarak
temizleyin.
Dış kısmını temizlemek için su
jeti, çözücü veya aşındırıcı
aletler kullanmayın.
Yalnızca suyla nemlendirilmiş
bez ve/veya yumuşak fırça
kullanın.

ON A MONTHLY BASIS:
Check the motor fan cowl grill.
If dirty, disconnect the power
supply and, with the machine
stopped, remove the motor fan
cowl by unscrewing the fixing
screws.
Clean the cowl and the fan with
a brush and with a damp cloth.
For external cleaning never use
a water jet, solvent or abrasive
tools.
Always use a cloth dampened
with water and/or a soft brush.
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BAKIM
Her türlü bakım müdahalesi
uzman tamir personeli
tarafından yapılmalıdır.

MAINTENANCE
Any maintenance work must be
carried out by an experienced
technician.

DİKKAT:
Her müdahaleden önce
gerilimi kesin.

CAUTION:
Before working on the
machine, disconnect the unit
from the power supply.

DİKKAT:
Herhangi bir bakım
müdahalesinden önce hafif
koruma sağlayacak şekilde
giyinin.

CAUTION:
Prior to any maintenance
work, wear light protective
gloves.

ŞANZIMANIN BAKIMI

BELT DRIVE
MAINTENANCE

A. İlk başlatmada
10–12 saatlik hareketin
ardından şanzıman kayışının
gerginliğini kontrol edin (bkz.
Bölüm 08).
B. Her ay
- Şanzıman kayışının
gerginliğini kontrol edin (bkz.
Bölüm 08).
- Kayışın yıpranma durumunu
kontrol edin. Olukların
yanlarında yüzeysel çatlaklar
veya yıpranma oluşması
halinde kayışın değiştirilmesi
gerekir.

A. At the first starting
After 10-12 running hours,
check the driving belt tension
(see Section 08).

Aşağıdaki gibi işlem yapın:
1- Motoru kayış gergi
kızaklarına sabitleyen dört
somunu gevşetin;
2- Motor tutucusunun iç
vidasını gevşetin;
3- Motoru makine gövdesine
doğru itin;
4- Yıpranan kayışı çıkarın;

Proceed as follows:
- If the electric motor is fitted
on two spline bars:
1- Loosen the four nuts fixing
the motor to the spline
bars.
2- Loosen the lock nut of the
set screw locking the motor
on the inner side; then
unscrew the set screw.
3- Move the motor toward the
machine body as far as the
belt can be easily removed.
4- Remove the worn belt and
replace it with a new one.
CAUTION:
Never force the new
belt over the pulley grooves.

DİKKAT:
Kayışların değiştirilmesi
gerektiğinde motoru
makineyi doğru yaklaştırın;
kesinlikle kayışı kasnağın
üzerinden geçmeye
zorlamayın. Birden çok
kayışa sahip
şanzımanlardan birinin
değiştirilmesi gerektiğinde
tümü aynı partiden gelen
kayışları kullanın.
5- Yeni kayışı germek ve
kasnakları hizalamak için
Bölüm 8'e bakın.
DİKKAT:
10–12 saatlik hareketin
ardindan şanziman
kayişinin gerginliğini
yeniden kontrol edin..

B. On a monthly basis
- Check the driving belt
tension (see Section 08).
- Check the belt wear. If the
belt is cracked or the ribs
are worn, the belt has to be
replaced.

5- For the new belt tension
and the pulley alignment
see Section 08.

CAUTION:
After 10-12 running hours
with the new belt, check the
belt tension again.
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BAKIM

MAINTENANCE

C. Her 1000 çalışma
saatinde bir
- Rulmanları gresleme
işlemini yapın

C. Every 1000 working hours
- Lubrificate bearings

UYARI:
Bu işlem makine
durdurulduktan hemen
sonra yapılmalıdır.

CAUTION:
This operation must be carried
out immediately after the
machine has stopped.

Rulman haznelerinin her
ikisinin tahliye tapalarını
çıkarın.

Remove plugs from top and
bottom of bearing housings

Gres pompasını kullanarak
üst gresleme deliğinden
rulman haznelerinin her birine
55-60 g gres basın.

Using a proper grease gun,
add 55-60 gr of grease
through the top opening of
each bearing housing.

GRESİN ÖZELLİKLERİ
Kıvam derecesi
DIN 51818
Kıvam sağlayıcı tipi
Kıvam sağlayıcı yüzdesi
Huile minérale
Viskozite
Viskozite endeksi
Damlama noktası
(ASTM D 2265)
Antioxydants et
anticorrosion
Kullanma sıcaklığı
Vert foncé
TAVSİYE EDİLEN
MARKALAR
FAG
CHEVRON

GREASE
CHARACTHERISTIC
2
Polyurea
9,5
Madeni yağ

Mineral oil
110 cSt 40°C
90
243 °C

Oxidation and rust
Oksitlenme ve korozyon
Inhibitors
önleyiciler
-30 +175 °C
Blue - Green
Koyu yeşil

NLGI grade
DIN 51818
Thickener type
Thickener %
Basic oil
Viscosity
Viscosity index
Dropping point
(ASTM D 2265)
Additives
Temperature range
Color

TIP

RECOMM. SUPPLIER

TYPE

Arcanol L12
SRI2

FAG
CHEVRON

Arcanol L12
SRI2
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BAKIM

MAINTENANCE

Tahliye tapalarını geri takın

Reinsert plugs in top opening.

Durur haldeyse makineyi
tekrar başlatıp kullanılan veya
fazla gresin boşalması için
tahliye delikleri açık olarak
yaklaşık bir saat boyunca
bırakın.

Let the machine running for
about one hour with drain
holes open to allow old or
excess grase to flow out.

Fazla gresi temizleyin ve
tahliye tapalarını tekrar
yerlerine takın.

Wipe off expelled grease and
reinstall bottom plugs.

D. Her 20000 çalışma
saatinde (2 yılda) bir
Rulmanları ve yağlama gresini
değiştirin:

D. Every 20000 working
hours
Replace bearings and
lubrificating grease.
Proceed as follows:
1- Remove the drive safety
guard by unscrewing the
screws fixing it to the
baseplate.

1- Tabana sabitleyen vidaları
sökerek şanzımanın
koruma karterini çıkarın.
2- Motoru kayış gergi
kızaklarına sabitleyen dört
somunu gevşetin.
3- Motor tutucusunun iç
vidasını gevşetin.
4- Motoru makine gövdesine
doğru itin ve kayışı çıkarın.
5- Kasnağı makine milinin
başına tutturan iki cıvatayı
sökün ve ikisinden birini
boştaki deliğe yerleştirip,
göbek serbest kalana
kadar vidalayın.
Göbeği ve kasnağı milden
çıkarın.

2- Loosen the four nuts
fixingthe motor to the belt
thightening slides.
3- Loosen the motor inner
setscrew.
4- Move motor toward the
machine body an remove
the belt.
5- Unscrew the two grubscrews locking the pulley
on machine shaft
extension. Tighten one of
the two grub-screws in the
clear hole till the bush
release. Pull bush and
pulley off the shaft.
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BAKIM

MAINTENANCE

DIKKAT:
İki rulman haznesini aynı anda
açmayın.

CAUTION:
Do not open both bearing
housings contemporaneously.

6- Ön yatağın değiştirilmesi
(anahtarlı mil tarafı):

6- Repalcement of front
bearing (shaft extension
side):

a. Milin başındaki anahtarı
çıkarın.
b. Kapağı yatağı taşıyan
göbeğe sabitleyen vidaları
sökün.
c. Kapak ile göbek arasındaki
OR sızdırmazlık halkasına
zarar vermemeye özen
göstererek kapağı çıkarın;
zarar gören halkanın
değiştirilmesi gerekir.

a. Remove key form shaft
extension
b. Unscrew screws fixing
cover to the bearing
housing
c. Remove cover taking car
not to damage the gasket
between cover and
housing

d. Emniyet pulunun dilini
açtıktan sonra yatağın
sabitleme halkasını sökün.

d. Unscrew the bearing
locking ring once opened
the lockwasher tooth

e. Özel çıkarma aletini
kullanarak yatağı çıkarın.
f. Yatağın dış kısmının
arkasına monte edilmiş
olabilecek kalınlık
sağlayıcı halkaları ve gres
koruma halkasını çıkarın.
g. Rulman haznesini, kapağı
ve sökülen tüm parçaları
iyice temizleyin. Gazyağı,
benzin veya kerosen
emdirilmiş bir bez
kullanarak gresi giderin.
h. Yeni bir rulman kullanın
ve sökme işlemindeki
adımları tersten izleyerek
tüm parçaları yerlerine
takın. Özellikle 85 – 95 g
yeni gres kullanın, yarısını
göbeğin ve kapağın
tamamına, kalan yarısını
da yatağa yayın.

DİKKAT:
Gresin az veya fazla olması
rulmanların ömrünü azaltır.

e. Pull bearing out of housing
by means of a proper
puller
f. Remove, if any, the
shimming rings fitted
behind the bearing outer
race and the grease
slinger
g. Clean thoroughly the
bearing housing, the cover
and all the dismounted
parts.
Remove grease using a
cloth dampened with
gasoil, petrol or Kerosene
h. Use a new baring and
reassemble all parts in
reverse order to
disassembly. In particular
use 85 - 95 gr of new
grease to pack faces of
bearing by hand and add
remainder of specified
amount to bottom half of
bearing cover.

CAUTION:
Both under greasing and
over greasing reduce
bearings life
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MAINTENANCE

BAKIM
Rulmanları monte etmek için,
yatağın iç ve dış halkalarının
aynı anda itilmesine olanak
tanıyan bir alet kullanın.

The bearing should be lightly
tapped into position by
applying force to inner and
outer race simultaneously.
Use proper tool as shown in
the picture.

7- Arka yatağın değiştirilmesi:

7- Repalcement of rear
bearing (opposite to shaft
extension side):
- Remove rear cover only
after the full remounting of
the front cover.

-

Arka kapağı yalnızca ön
kapağı taktıktan sonra
çıkarın.

-

Sökme işlemleri önceki
paragrafta madde 6'da
listelenen adımlarla
aynıdır.

Ancak iki farklı bileşen
bulunur:
A. elastik telafi halkaları

-

Dismounting procedure is
the same of paragraph 6.

However, at the dismounting,
some additional parts will be
found:
A. Snap rings

B. yatağın iç kısmının
arkasında kalınlık sağlayıcı
halkalar.

B. Shimming rings behind the
inner bearing race

Yeniden takma işleminde yeni
bir rulman kullanın ve önceki
paragrafın 6. maddesinde
belirtilen işlemleri yapın.

Use a new bearing and, for
greasing and remounting,
please refer to point (h) of
previous paragraph (6).

Basma basıncı görece 0,7 bar'ın üzerinde olan
üfleyiciler için;

For blower working at an outlet pressure higher than
0,7 bar;

Basma basıncı görece -0,4 bar'ın altında olan
emiciler için;

for exhauster working at an inlet vacuum higher than
0,4 bar;

Dönüş hızı 4500 devir/dak'ın üzerinde olan makineler for machines with speed of rotation higher than 4500
rpm;
için;
C maddesinde açıklanan bakım işlemlerinin her 1000 maintenance as per point C should be performed every
1000 working hours;
çalışma saatinde bir yapılması gerekir;
D maddesinde açıklanan bakım işlemlerinin her 12000 maintenance as per point D should be performed every
12000 working hours
çalışma saatinde bir yapılması gerekir;

Yalnızca orijinal MAPRO
yedek parçalarını kullanın..

Replace damage or worm
items with MAPRO original
spares.
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BAKIM

WARNINGS

MİL ÜZERİNDE
SIZDIRMAZLIK
Mil boyunca her türlü gaz
kaybının önlenmesi amacıyla
gaz makinelerinde özel
membranlı çift sızdırmazlık
halkası monte edilir.
Rulmanlar bu sızdırmazlık
halkalarıyla işlem gören
sıvıdan izole edilerek her türlü
kontaminasyon önlenir.

PTFE DOUBLE MEMBRANE
LIP SEAL RING

BLOWER
DRUCKBETRIEB

SIZDIRMAZLIK SAĞLAYICI
MONTAJ
Sızdırmazlık sağlayıcı
halkaların montajı sırasında
olası hasarlara karşı
korunması gereken hassas
geçmeli sızdırmazlık
sağlayıcının zarar
görmemesine çok dikkat
edilmelidir.
Halka montajında kullanılan
tüm kenarlar yuvarlatılmış
olmalı, böylece keskin
kenarların geçişi önlenmelidir.
Geçmeli sızdırmazlık
sağlayıcının hareket
bölgesindeki burcun
yüzeylerinin kalitesi, halkanın
görevini tam yapması
konusunda belirleyicidir. Bu
nedenle 0,2-0,8 μm
boyutunda pürüzlülük
değerinde uyulması halkanın
hasar görmemesi açısından
zorunludur.
Montaj işleminden önce
yuvasında iyi kayması için
halkanın dış yüzeylerini ve
geçme dudaklarını gresle
yağlayın.
İki sızdırmazlık sağlayıcı
membran arasındaki boşluğu
Si51 tipi silikonlu gresle
üçüncü bir zar oluşturacak
şekilde doldurun.
Sızdırmazlık halkasını
yuvasına monte etmeye
uygun bir alet kullanın (bkz.
Şekil 9) ve sızdırmazlık
halkasının çevresine eşit
şekilde dağıtılan bir kuvvet
uygulayın.

Mükemmel sızdırmazlık
yalnızca montajın doğru
yapılmasına yönelik
talimatlara sıkı sıkıya
uyulmasıyla garanti edilir..

EXHAUSTER
VAKUUMBETRIEB

AÇIKLAMA

pos

DESCRIPTION

TABAN

1

CASING HALF

O HALKASI

2

O-RING

ÇİFT MEMBRANLI
SIZDIRMAZLIK HALKASI
GEÇMELİ SIZDIRMAZLIK
SAĞLAYICI KAPAK

3
5

DOUBLE MEMBRANE
LIP SEAL RING
COVER FOR SEAL
LOCKING

DİŞLİ SAPLAMA

6

STUD

MİL BURCU

7

SHAFT SLEEVE

The machine is equipped with
two double membrane lip seal
rings to avoid any gas leakage
along the shaft.
These seals isolate the
bearings from the fluid
handled, so avoiding any
contamination.
The machine is fitted with
items from those on a
standard machine; while
disassembling for
maintenance, please refer to
the drawing aside and follow
the instruction below.
SEAL ASSEMBLY
During assembly, the PTFE lip
seal must be absolutely
protected from possible
damage.
Al corners must be rounded
and, in any case, the seal
passing across sharp edges is
to be avoided.
The quality of the shaft
surface, where the seal ring
slips, is very important for the
good operation of the seal
ring.
For this reason the respect of
roughness Ra= 0,2 – 0,8 µm
is very important to avoid
damaging the seal ring.
Lubricate with grease the
outer surface of the ring seal
to facilitate sliding. Fill the
space between the two seal
membranes for two thirds of
grease reccomended.

Use a proper tool to fit the
seal ring into its seat as to
apply a force evenly
distributed on the seal ring
circumference.

The functionality of these
seals is guaranteed only if the
assembly instruction is strictly
followed.
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ELEKTRİK
BAĞLANTILARI İÇİN
ŞEMALAR

ELECTRICAL
CONNECTION
SCHEMES

TRİFAZE MOTORLAR

THREE-PHASE MOTORS

W2

U2

V2

W2

U2

V2

U1

V1

W2

U1

V1

W2

Daima motor imalatçısının
bakım talimatlarına
başvurun.

Please always refer to the
motor manufacturer
Instruction Manual.

DİKKAT:
Elektrik motoru
üzerindeki her türlü
müdahale ehil elektrik
personeli tarafından
yapılmalıdır

CAUTION:
Any work on the electric
motor and the relevant
connections must be
made by an experienced
electrician.

Şebeke geriliminin ve
frekansının motorun
plakasında belirtilen
değerlere uygun
olduğundan emin olun.

Ensure that the voltage and
frequency agree with those
indicated on the motor
nameplate.
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ARIZA BULMA
SORUN VEYA ARIZA
1 - İlk başlatmada:
1.1- Makine başlamıyor.

1.2- Makine başlamıyor ve
sürücü panosundaki koruma
sigortaları atıyor.

1.3- Makine başlamıyor ve
sürücü panosundaki motor
koruma kontağı açılıyor.

2 - Normal çalışma sırasında:
2.1- Emilen havada kıtlık.
2.2- Sürücü panosundaki motor
koruma kontağı açık olduğu
için makine duruyor.
Çark dönüşten serbest
kalmış.

NEDENI
- Elektrik motoruna gerilim
gelmiyor.

- Sigortalar uygun değil.

- Elektrik motorunda kısa devre
var.
- Panoda veya motora giden güç
hattı boyunca kısa devre var.
- Toz veya yabancı nesne
girdiği için makine kilitli.

- Filtreleme yapan eleman
kirli.
- Üfleme durumunda
basma basıncı aşırı
yüksek.

- Emme durumunda emme
vakumu aşırı yüksek.

2.3- Sürücü panosundaki motor
koruma kontağı açık olduğu
için makine duruyor.
Çark kilitli.

- Filtreleme yapan eleman
tıkalı.
- Motor rulmanları sıkışmış
ve bunun sonucunda
çark ile tabanlar arasında
muhtemel tutunma var.

- Toz veya yabancı nesne
girdiği için çark ile
tabanlar arasında
tutunma var.
- Ortam sıcaklığı aşırı
yüksek (40 °C değerinin
üstünde) olduğundan
çark ile tabanlar arasında
tutunma var.

ÇÖZÜMÜ
- Motordan sürücü
panosuna kadar tüm
elektrik bağlantılarını
kontrol edin.
- Sigortaları değiştirin
(daima gecikmeli tip
sigorta kullanın).
- Elektrik motorunu değiştirin
veya sarımlarını yeniden yapın.
- Kısa devre yapan bileşeni
değiştirin.
- Makineyi sökün ve içini
tamamen temizleyin.
- Filtreyi kontrol edin ve
gerekirse filtreleme yapan
elemanı değiştirin.
- Filtreleme yapan elemanı
temizleyin veya değiştirin.
- Aşırı basınç valfinin açıklık
durumunu ve makinenin
akış yönündeki sistemi
kontrol edin.
Monte edilmemişse, aşırı
basınç valfi takın.
- Emme kırıcı valfi açıklık
durumunu ve makinenin
kaynak yönündeki sistemi
kontrol edin.
Monte edilmemişse, emme
kırıcı valf takın.
- Filtreleme yapan elemanı
değiştirin.
- Makineyi sökün.
Motor rulmanlarını
değiştirin.
Çark ile tabanlar
arasındaki olası tutunma
izlerini zımpara kağıdıyla
giderin.
- Makineyi sökün.
Tutunma izlerini ince
zımpara kağıdıyla giderin.
Filtreleme yapan elemanı
değiştirin.
- Makineyi sökün.
Tutunma izlerini ince
zımpara kağıdıyla giderin.
Kurulumun yapıldığı ortamı
yeterince havalandırın.
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TROUBLESHOOTING
GUIDE
PROBLEM
1 - When the machine is first
started:
1.1- The machine does not start.

1.2- The machine does not start and
fuses burn out in the control
panel.

CAUSE

- No voltage at the electric motor.

- Fuses not suitable.

- Short-circuited electric motor.
- Short-circuit in the control panel
or in the cable feeding the motor.
1.3- The machine does not start and
the motor overload protection
switch operates.
2 - During operation:
2.1- Lack of gas.
2.2- The motor overload protection
switch operates. The machine
stops, but machine and motor
shafts rotate freely by hand.

- Disassemble the unit and clean
the inside thoroughly.
- Check filter and replace filter
element, if necessary.

- Dirty filter element.

- Clean or replace the filter
element.
- Check downstream pipework
and system.
In case, fit an overpressure
relief valve if not already fitted.
- Check upstream pipework and
system.
Check if there is a lack of gas.
In case, fit a gas low pressure
switch at the machine inlet.
- Replace the filter element.

- Too high discharge pressure.

- Clogged filter element.
- Machine bearing failure and
consequent possible seizure
between impeller and casing.

- Seizure between impeller and
casing caused by dust or foreign
objects.

- Seizure between impeller and
casing caused by too high
discharge temperature (over
185°C).

2.4- The motor overload protection
switch operates and the
machine stops.
The motor shaft is locked, but
the machine shaft can rotate
freely by hand.

- Check electrical connections
between motor and control
panel.
- Replace fuses with suitable
type (use always delay type
fuses).
- Replace electric motor or have
the motor re-wound.
- Replace the short-circuited
item.

- Dust or foreign object inside the
machine.

- Too high inlet vacuum.

2.3- The motor overload protection
switch operates and the
machine stops.
The machine shaft is locked.

SOLUTION

- Motor bearing failure.

- Disassemble the machine
body.
Replace machine bearings.
Remove any trace of seizure on
impeller and casing halves with
fine glass paper.
- Disassemble the machine
body.
Using fine glass paper, remove
any trace of seizure on impeller
and casing halves.
Replace the filter element.
- Disassemble the machine
body.
Remove any trace of seizure on
impeller and casing halves with
fine glass paper.
Ventilate the installation room.
In case, fit a gas high
temperature switch at the
machine outlet.
- Replace motor bearings.
Check the motor insulation
resistance.
Replace electric motor or have
the motor re-wound, if needed.
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ÇİZİM 410-G

DRAWING 410-G

BLOWER
DRUCKBETRIEB
EXHAUSTER
VAKUUMBETRIEB
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PARÇA LİSTESİ
410-G

PARTS LIST
DRAWING 410-G

AÇIKLAMASI

pos.

DESCRIPTION

ARKA TABAN

1

REAR CASING HALF

SALMASTRA

2

SEALANT

SIZDIRMAZLIK HALKASI

3

STRIPPER SEAL

VİDA + LOCTITE

4

SCREW + LOCTITE

ANAHTAR

5

IMPELLER KEY

GRES POMPASI

6

GREASER

YAĞLAYICI

7

GRASE SLINGER

VİDA

8

HEX.HEAD SCREW

RONDELA

9

HELICAL SPRING WASHER

ARKA KAPAK

10

REAR CAP

EMNİYET PULU

11

LOCKWASHER

KALINLIK SAĞLAYICI HALKA

12

DISTANCE RING

KALINLIK SAĞLAYICI HALKALAR

13

SHIMMING RING

KİLİTLEME HALKASI

14

REAR BEARING LOCKNUT

ELASTİK RONDELA

15

WAVY SPRING WASHER

TAPA

19

PLUG

VİDA

20

HEX.HEAD SCREW

RONDELA

21

HELICAL SPRING WASHER

ALTIGEN SOMUN

22

HEX.NUT

DESTEK AYAKLARI

23

SUPPORTING FEET

VİDA

24

HEX.HEAD SCREW

RONDELA

25

HELICAL SPRING WASHER

CONTA

26

GASKET

MİL BURCU

27

SHAFT SLEEVE

RULMAN

28

BEARING

MİL

29

SHAFT

KALINLIK SAĞLAYICI HALKALAR

31

SHIMMING RING

ANAHTAR

32

KEY

ÖN KAPAK

33

FRONT CAP

CONTA

34

GASKET

RULMAN HAZNESİ

35

BEARING HOUSING

VİDA

36

HEX.HEAD SCREW

RONDELA

37

HELICAL SPRING WASHER

ÇARK

38

IMPELLER

KONİK PİM

39

TAPER PIN

ÖN TABAN

40

FRONT CASING HALF

SAPLAMA

44

STUD

GEÇMELİ SIZDIRMAZLIK SAĞLAYICI KAPAK

45

COVER FOR SEAL LOCKING

VİDA

46

HELICAL SPRING WASHER

SOMUN

47

HEX.NUT

ÇİFT MEMBRANLI SIZDIRMAZLIK HALKASI

49

DOUBLE LIP SEAL RING

O HALKASI

54

O-RING

Yedek parça talebinde daima aşağıdakileri belirtin:
Makine
tipi

Seri
numarası

For spare parts request, please specify:

Çizim
numarası

Parçanın
konumu

İstenilen
mik

Part
position

Quantity
required

410-G
Machine
type

Serial
number

Drawing
number
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BAKIMLAR
VE ONARIMLAR
TARIH
DATE

ÇALIŞMA
SAATİ
OPERATING
HOURS

MAINTENANCE
AND REPAIRS
YAPILAN
IŞLEM

WORK
CARRIED OUT

TEKNİSYENİN İMZASI
TECHNICIAN’S SIGNATURE
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BAKIMLAR
VE ONARIMLAR
TARİH
DATE

MAINTENANCE
AND REPAIRS

ÇALIŞMA
SAATİ

OPERATING
HOURS

YAPILAN
İŞLEM

WORK
CARRIED OUT

TEKNİSYENİN İMZASI
TECHNICIAN’S SIGNATURE
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