190004 Centralsystem redundans
Installation & underhåll

•

Denna manual är avsedd för fläktsystem med serienummer som börjar med 1-.

•

Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj.

• Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på
denna utrustning.
•

Vid reparationer får endast MEDICVENT originaldelar användas.

• MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och
användning utan föregående meddelande.
Rev. 2018-03-06/BP
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Tekniska data
Spänning:

400-460 VAC, 50/60Hz 3-fas +N +PE

Säkringar:

2st 3P C6A, 2st 5x20mm 500mAT, 1st
5x20mm 1AT, 4st 5x20mm 250mAT

Effekt:

5,1kW

Max luftflöde vid -50hPa:
redundans

280 – 560m³/timme beroende på

Max luftflöde vid -100hPa:
redundans

250 – 500m³/timme beroende på

Max Undertryck:

-150hPa

Ljudnivå:

42dBA

Röranslutning:

2st Ø110mm

Vikt, fläktar med fundament:

120kg

Vikt, styrskåp med benstativ:

70kg

Golvyta, fläktar med fundament:

1100*500*1100 (B*D*H)

Golvyta, Styrskåp med benstativ:

800*300*1150 (B*D*H)

Redundans:

50-100% beroende på konfiguration (sida 5)

Fabriksinställt undertryck, Dubbelmask:

-50hPa

Fabriksinställt undertryck, Rökgaser:

-100hPa
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Systembeskrivning
Systemet består av två sidkanalfläktar och ett styrskåp. Fläktarna har valts med avseende på
prestanda vad gäller tryckkurva och ljud och är försedda med rörsystem med backventiler. I
styrskåpet sitter en dubbel uppsättning av reglersystem för fläktarna. Systemet är helt
automatiskt (systemet skall ej startas och stängas av vid användning).
Systemet går med en del av systemet som master och den andra delen som slav.
Systemet är programmerat så att vid låga krav på flöde används endast en fläkt, då kravet för
flöde överstiger kapaciteten för en fläkt kopplas den andra fläkten in.
Med två fläktar och dubbel reglering fås full redundans på systemet, vid eventuellt fel på en fläkt
eller ett styrsystem byts system för master automatiskt.
Motorstyrningen är kopplad till en tryckreglering. Tryckregleringen är ansluten till fläktens
sugkanal och styr motorstyrningen att reglera fläktens varvtal i enlighet med efterfrågat flöde.
Systemet erbjuder två valbara startsekvenser:
Auto = Standardläge. Start och automatisk återstart av systemet vid strömpåslag efter
strömavbrott.
YS=

Yttre start (ex från DUC) med 24V DC på startrelä och automatisk återstart av systemet.

Det är ej lämpligt att reglera fläktstart från reglerpaneler.
Systemet erbjuder också potentialfria anslutningar för summalarm (larmar för fel i
strömförsörjning eller fel på motorstyrning) och driftsindikering (visar när inställt undertryck
uppnåtts).
För att fördela slitage på fläktar och styrsystem skiftas mastersystem i drift veckovis. I
fläktsystemens rörsystem sitter backventiler som möjliggör enkel demontering av fläkt vid
eventuellt byte.
Centralsystemet är dimensionerat för att klara 280-560m³/timme flöde beroende på redundans
(100-50%). Beroende på redundansen kan systemet hantera samtidigt uttag av 35 m³/timme
flöde från 8-16 suguttag för Dubbelmask. För rökgas är Centralsystemet lämpligt för anslutning av
27 suguttag enligt SS-ISO 16571:2014.
I varje kanal till suguttag med lock sätts en ventil av membrantyp som reglerar flödet i uttaget.
Ventilen kan antingen vara av en manuellt justerbar modell eller Medicvents egen Motorventil.
Motorventilen styrs proportionellt från en panel eller manöverdosa. Dessa kan vara utrustade
med en väljare för antingen hel och halvflöde för evakuering av anestesigas eller en steglös
vridpotentiometer för rökgasutsug.
Efter installation skall hela systemet testas enligt separat uppstartsprotokoll. Protokollet skall
sedan kopieras och skickas till Medicvent (adress nedan).
Adress:

Teknisk Support, Medicvent AB, Pendelgatan 3, 904 22 Umeå
Eller via E-post till: info@medicvent.se
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Översikt
Slang till
tryckreglering

Styrskåp
Kanal Ø110160mm

Matning
400-460 VAC
50/60 Hz
Proportionellt
justerbar
motorventil
Kanal Ø90110mm

Reglerpanel
Manuellt
justerbar ventil
Ljuddämpare

Suguttag med tättslutande lock
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Systemkomponenter
1

9

6

5
8

7
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

4

190103 Styrskåp Redundans
191053 Fläktplatta
191058 Isolator
191055 Fundament
191021 Fläktmotor
191068 Backventil sug
191069 Backventil blås
191063 Benstativ
191073 Trycksensor
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Manöverskåp
5

1

1

5

7

6

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

8

3 4

191003 Motorstyrning
191011 Startrelä
191032 Dvärgbrytare System 1
191032 Dvärgbrytare System 2
191040 Kylfläkt
191071 Styrsystem (PLC + 2 tryckregleringar + Nätaggregat 24V + modem)
191072 Tryckreglering
191080 Lastavskiljare för hela skåpet

Tillbehör

192011 Motorventil

192001 Manuell ventil

532019 Ljuddämpare

531999 Vinkelfäste Suguttag
(för utanpåliggande montage)

532001 Suguttag

532002 Suguttag med
självstängande lock

192014 Reglerpanel 3-läges
mm)

192016 Reglerpanel steglös

192019 Fästram Hög (H=34

191073 Trycksensor
5x0.2mm²

250125 Hylsdon

252008 Manöverkabel

9

Montering
Förberedelser
1. Beroende på redundans (100-50%) klarar Centralsystemet 8-16 suguttag med ett flöde på
35m³/timme, eller 10-20 suguttag med ett flöde på 27m³/timme och en kanallängd på ca 100
meter med dimension Ø110-160mm.
2. Om ventilerna monteras nära fläktsystemet kan man dra ca 50 meter kanal med dimension
Ø50mm till uttaget.
3. Montera ljuddämparna så nära suguttagen som möjligt.

Inkoppling
1. Centralsystemet skall placeras i fläktrum där temperaturen ej överstiger 35°C.
2. Före koppling av rörsystem till Centralsystemet måste man vara säker på att rörsystemet är
renblåst från skräp och dylikt, ventiler och suguttag måste vara öppna vid renblåsning.
3. Anslut tilluftkanal (från suguttag) till anslutning på Centralsystemets rörsystem märkt med
inåtgående pil. Anslut frånluftkanal till anslutning märkt med utåtgående pil.
4. Anslut slang (4mm) till Trycksensorerna och fläktsystemets tilluftkanal.
5. Anslut motorkablarna från fläktmotorerna till plintar i styrskåpet märkta U, V, W för
respektive fläktmotor.
6. Anslut vid behov kabel för larm, driftindikering och yttre start (sida 11).
7. Anslut matning 400VAC 50Hz till lastavskiljaren i styrskåpet (sida 11).
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Kopplingsplint

Dvärgbrytare
System 2

Dvärgbrytare
System 1
Matning
400V

Till Fläkt 2

Säkring
Styrsystem, 4A
Säkring
Kylfläkt 2, 400 mA
Säkring
Kylfläkt 1, 400 mA

Till Fläkt 1

Driftindikering
till Destruktor
Yttre start
24V DC
Driftindikering
Till Trycksensor 2
Summalarm
Till Trycksensor 1
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Uppstart
Se sidan 14 för förklaring av reglage.
1. Se till att alla suguttag på systemet är stängda.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrollera att elanslutningar är inkopplade enligt anvisningar.
Ställ lastavskiljarna på styrskåpets dörrar i läge 1=On.
Sätt dvärgbrytarna i skåpet i läge 1=On.
Ställ funktionsväljarna på tryckregleringarna i läge Auto.
Ställ funktionsomkopplaren i läge Normal eller YS om man vill starta från ex DUC.
Ställ serviceswitchen på läge Operation.
Ställ lastavskiljaren i skåpet till 1=On. Mata startrelä med 24V DC om yttre start har valts.
En grön diod tänds direkt på motorstyrningarna och efter ca 5 sekunder tänds även en gul
diod som indikerar driftberedd. Efter några sekunder börjar gul och röd diod på dörrarna
blinka växlande.
10. Nu startar en av fläktarna och den gula dioden på motorstyrningen börjar blinka. Efter ca 10
sek tänds grön dörrdiod för det system som är i drift och gul för det driftberedda.
11. På PLC-displayen visas vilket av systemen 1 eller 2 som är i drift (master), det med fast text är
Mastersystem i drift och det med blinkande text är startberett Slavsystem.
12. Vänta tills undertrycket som visas i displayen på tryckregleringen stabiliserats till
fabriksinställt värde, normalt -50 hPa för narkosgas och -100 hPa för rökgas, och varvtalet på
fläkt är ca 600 – 900 varv/min. Om varvtalet är högt och/eller undertrycket ej når -50/-100
hPa finns det antingen ett större läckage i kanalsystemet som måste åtgärdas eller så är
fläktarna felaktigt anslutna (roterar i fel riktning), utblåskanalen kan även vara blockerad.
13. Tryck på systemswitchen för att byta Mastersystem i drift (håll in knappen ca 2 sek).
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Systemstartalternativ
(välj alternativ på Tryckregleringarna)
Man = Manuell start. Ej automatisk återstart efter strömbortfall (används enbart vid service).
Off
= Frånslagen
Auto = Normal drift. Automatisk återstart av fläktar vid strömpåslag till exempel efter
strömavbrott.

Funktionsomkopplarens funktioner
0
Normal
1
2
YS

= Systemstopp.
= Normal drift.
= Endast System 1 i drift (används enbart vid service av systemen).
= Endast System 2 i drift (används enbart vid service av systemen).
= Används när yttre start valts för systemen (24V DC till startrelä).

Systemets driftindikeringar
På vardera vänster och höger skåpdörr sitter en dekal med 3st lysdioder vilka visar status för
vartdera systemet 1 och system 2 (sidan 18).
Grön diod
Gul diod
Röd diod

= Fläkt går (lysande diod visar att systemet är i drift).
= Startberedd (lysande diod visar att systemet är utan fel och berett att starta).
= Fel (blinkande diod visar att något är fel i systemet).
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Förklaring av reglage
Funktionsomkopplare

Systemswitch
Justerpotentiometer

Funktionsväljare

Serviceswitch
PLC-display

Lastavskiljare på
dörr
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Huvudbrytare i
manöverskåpet

Lysdioder på
dörr

Injustering
Justering av systemundertryck
Fabriksinställt undertryck är -50 hPa för system som skall användas för evakuering av narkosgaser
och -100 hPa för evakuering av rökgaser.
Undertrycket i systemet kan behöva justeras beroende på kanaldragning och
användningsområde. Klena slangar till diatermiutsug kan kräva högre undertryck.
I styrskåpet sitter 2st tryckregleringar med LCD-fönster i vilket man kan läsa av aktuellt
undertryck. Justeringen av undertrycket sker med en trimmejsel på tryckregleringens
trimpotentiometer märkt Adjust. I fönstret avläses undertrycket i hektopascal (hPa).
1.
2.

3.
4.

Se efter i PLC display vilket Mastersystem som är i drift (det med fast text).
Justera in önskat undertryck genom att vrida på potentiometer Adjust på tryckreglering som
hör till Mastersystemet i drift. Undertrycket ökar då man vrider medurs och minskar då man
vrider moturs.
Tryck på systemswitchen för att byta Mastersystem i drift.
Justera in till samma undertryck som i det förra Mastersystemet.

OBS!
Justera ej in högre undertryck än nödvändigt då detta kan medföra att fläktarna går onödigt varma
och att läckagerisk finns på kanalsystemet, -50 till -100 hPa rekommenderas.
För injustering av flödet i respektive sal se separat installationsanvisning för reglerventiler.

Tryckreglering för
System 1.

Justerpotentiometer

Tryckreglering för
System 2.

LCD-display
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Symboler
- Se bruksanvisning/handbok.

- Varning risk för elektriska stötar.

- Skyddsjord.

- Växelström.

- Säkring.
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Säkringar
1 2 3
Glassäkringar på kopplingsplint.
1. Kylfläkt system 1:

5X20mm 250V/500mAT

2. Kylfläkt system 2:

5X20mm 250V/500mAT

3. Styrsystem:

5X20mm 250V/1AT

4 5 6 7

Glassäkringar på styrsystemet.
4. PLC:

5X20mm 250V/250mAT

5. Tryckreglering 1:

5X20mm 250V/250mAT

6. Tryckreglering 2:

5X20mm 250V/250mAT

7. Modem:

5X20mm 250V/250mAT

8

9

Dvärgbrytare på kopplingsplint.
8. System 1: 400-460V/3P C6A
9. System 2: 400-460V/3P C6A
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Felsökning
För lågt eller inget flöde i suguttag:
1. Strömavbrott till styrskåp eller dvärgbrytare (automatsäkringar) i läge ”0” (sida 12,
Uppstart).
2. Funktionsomkopplare, serviceswitch eller funktionsväljare i fel läge (sida 12, Uppstart).
3. Trasiga säkringar (sida 17).
4. Fel i styrsystem eller trasig fläktmotor.
5. Fel i yttre startsystem (fläktsystem inställt för yttre start men erhåller ingen startsignal).
6. Felaktigt inkopplade fläktar. Kontrollera rotationsriktning.
7. Läckage i kanalsystemet eller blockerad utloppskanal.
8. Fel injusterat undertryck på tryckregleringar (sida 15, Injustering).
9. Fel på, eller felaktigt justerade reglerventiler. Se separat installationsanvisning för
reglerventiler.
För högt undertryck i systemet:
1. Fel injusterat undertryck på tryckregleringar (sida 15, Injustering).
2. Läckage på sugslang till trycksensorer.
3. Tilltäppt sugslang till trycksensorer.
4. Fel på kablage mellan tryckregleringar och trycksensorer.
5. Fel I motorstyrning eller tryckregleringar.
Felindikering med lysdioder:
Då röd lysdiod blinkar på System 1 och röd och grön växlande blinkar på System 2:
Fel i System 1 och System 2 i drift.
Då röd lysdiod blinkar på System 2 och röd och grön växlande blinkar på System 1:
Fel i System 2 och System 1 i drift.

Utgående larm:
När fel uppstått och redundanssystemet startat enligt ovan erhålls summalarm (signal från
larmrelä upphör)
Om systemet inte når inställt undertryck faller driftindikeringssignalen (signal från
driftingdikeringsrelä upphör).
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Fel på fläktmotor
Om det finns spänning på plinten till fläkt och spänningen mellan faserna är ungefärligen lika
(inom 10%) är det fel på kablage eller fläkt.
Felsökning i styrskåpet
Fel indikeras med lysdioder i fönstret på motorstyrningen enligt nedan
H1/Röd

H2/Gul

H3/Grön

1.

Nät anslutet

2.

Driftberedd

3.

I drift

4.

Varning

5.

Fel*

*Notera antalet blinkningar på diaod H1.
= Diod släckt
= Diod tänd
= Diod blinkar

Felindikering (antal blinkningar):
1x Summalarm från Motorstyrningen. Bryt strömmatning och vänta ca 30 sek och slut sedan
strömmatningen. Om felet kvarstår kontakta Medicvent.
2x För låg spänning till Motorstyrningen.
3x Överbelastning. Kontrollera överslag i kablage/kortslutning eller om fläkten rusar.
4x Överspänning till Motorstyrning.
5x Överbelastning på fläkt.
6x Överbelastad motorstyrning.
7x Motorstyrningen överhettad. Kontrollera kylfläktar.
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Anvisningar för reparationer
Se sidan 14 för förklaring av reglage.
När systemet larmar för ett fel
1. Kontrollera med hjälp av sidan 19 på Motorstyrning vilket fel som indikeras.
2. Ställ Serviceswitchen (se sid 14) på Maintenance (larmet ut till ex DUC stängs av).
3. Ställ Funktionsomkopplaren till Systemet i drift (1 eller 2).
4. Ställ Lastavskiljaren och Dvärgbrytare på aktuellt System till 0 (off).
5. Åtgärda felet.
Om felet relaterar till en av fläktmotorerna så kan denna bytas under drift. Om felet beror på någon
komponent i styrskåpet så ska utbyte av komponenten ske under ett planerat driftstopp.
Byte av fläktmotor:
Följ först punkt 1-5 ovan.
6. Lossa kablaget till fläkten från Kopplingsplinten (notera kabelnummer till plintar).
7. Lossa backventilen för sug och blås från fläkten.
8. Lossa de inre muttrarna och ta loss de yttre skruvarna som håller fläktplattan.
9. Lyft ut fläkten, med fläktplattan, från fundamentet.
10. Flytta fläktplattan och kablaget till den nya fläkten (rätt kabelnummer till plintar).
11. Återmontera fläkt och koppla kablaget.
12. Återmontera kanalsystemet
13. Ställ Funktionsomkopplaren till Normal eller i förekommande fall till YS.
14. Ställ Lastavskiljaren och Dvärgbrytare på aktuellt System till 1 (on).
15. Med Systemswitchen växla till Systemet med den utbytta fläkten.
16. Kontrollera att fläkten går i rätt rotation (om inte så växla kabel U och W på plint).
17. Kontrollera om eventuella läckage på rörsystemen.
18. Ställ Serviceswitchen till Operation.
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Rörinstallation
Det är viktigt att inte skapa onödigt ljud och flödesmotstånd i kanalsystemen och då är det
fördelaktigt att använda PP plaströr. Av brandsäkerhetsskäl får plåtrör installeras i schakt men på
våningsplan skall plaströr användas. Vid förgrening ut i våningsplan kan brandspjäll monteras och
då skall en ljuddämpare monteras mellan spjäll och våningsplanets plaströr.
Man bör använda rör med anslutningar med gummitätningar för att förenkla installationen och
för att lätt kunna ändra och justera installationen för bästa flöde och lägsta ljud.
För att gummitätningarna inte skall lossna och skjutas in i kopplingar eller skadas så att läckage
uppstår skall alla rör kapas så vinkelrätt som möjligt och gradas på in och utsida.
Vid montering skall alltid smörjmedel användas på gummitätningarna.
Alla anslutningar skall vara inskjutna till botten för att få en så slät skarv som möjligt.
All rördragning skall ske så rakt som möjligt.
Skarpa vinklar får ej användas.
Det är bättre att använda 2st 45° krökar istället för 1st 90° krök.
Ljuddämparna skall monteras så nära suguttagen som möjligt.
På sidan 22 finns exempel på vilka rördelar som rekommenderas.
På sidan 23-24 finns exempel på hur man kan lösa rördragningen.

Rördimensioner
Huvudkanal: Ø 110/160 mm.
Till motorventil och suguttag: Ø 50mm.
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Exempel på rekommenderade rördelar

22

Exempel på rördragning
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Medicvent AB
Pendelgatan 3
90422 Umeå
Telefon: 090 127500
Fax: 090 772361
E-post: info@medicvent.se

www.medicvent.se
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