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VBD-150

 - Suszarka próżniowa 


 

 
 
 
 
 
Copyright 
 

 2014 Maguire Products Inc. 
 
Wszelkie treści zawarte w niniejszej instrukcji, włączając ich tłumaczenia na inne języki, stanowią 
własność Maguire Products Inc. i nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek 
formie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Maguire Products Inc. 
 
Zaleca się aby wszyscy użytkownicy oraz wszelkie osoby odpowiedzialne za konserwację 

urządzenia Maguire VBD-150 zapoznały się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji. Maguire 
Products Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie urządzenia spowodowane 
nieprzestrzeganiem zapisów tego dokumentu. 
 
Aby zapewnić wole od błędów i niezakłócone działanie urządzenia, wszelkie obsługujące je 
osoby winy dokładnie i szczegółowo zapoznać się z informacjami zawartymi w tej instrukcji.  
 
W przypadku wystąpienia problemów lub trudności związanych z użytkowaniem urządzenia, 
prosimy o kontakt z formą Maguire Products Inc. lub jej lokalnym przedstawicielem 
odpowiedzialnym za dystrybucję. 
 
Poniższe instrukcje odnoszą się wyłącznie do urządzeń opisanych w ich treści. 
 
Dane kontaktowe producenta: 
 
Maguire Products Inc. 
11 Crozerville Road 
Aston, PA. 19014 
 
Tel.: 610.459.4300 
Faks: 610.459.2700 
 
WWW: http://www.maguire.com 
 
E-mail: info@maguire.com 
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Zgodność niniejszej instrukcji z urządzeniem 
 

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i aktualności 
informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Jednakże, postęp technologiczny i 
rozwój naszych produktów może wyprzedzać publikacje kolejnych wydań 
dokumentu. Modyfikacje wprowadzane w projekcie suszarki są zazwyczaj 
odzwierciedlane w kolejnej edycji instrukcji w przeciągu kilku miesięcy. Data 
zamieszczona w stopce dokumentu stanowi przybliżoną informację na temat 
aktualności danego wydania. Analogicznie, w przypadku Suszarek 
wyprodukowanych we wcześniejszym okresie, informacje w niniejszej instrukcji 
mogą nie odzwierciedlać wszystkich szczegółów urządzenia ponieważ odnosi się 
ona bezpośrednio do bieżącej linii produkowanych obecnie Suszarek (zgodnie z 
data w stopce dokumentu). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania tego 
rodzaju zmian bez uprzedzenia i nie możemy zagwarantować pełnej zgodności 
niniejszej instrukcji z urządzeniem. W przypadku wątpliwości odnośnie 
jakichkolwiek treści zawartych w dokumencie lub w przypadku napotkania błędów, 
prosimy poinformować nas o tym fakcie abyśmy mogli wprowadzić niezbędne 
zmiany w celu zapewnienia zgodności prezentowanych informacji ze stanem 
faktycznym. Ponadto, z przyjemnością prześlemy Państwu w dowolnym 
momencie kopie wszelkich uaktualnionych instrukcji. Będziemy również wdzięczni 
za wszelkie uwagi i propozycje dalszych ulepszeń w treści instrukcji. 
 
Dodatkowe informacje oraz najnowsze wydania niniejszej instrukcji i wszelkich 
innych instrukcji dla urządzeń Maguire uzyskać można na naszej stronie 
internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z naszymi biurami. 
 
Adres strony internetowej: www.maguire.com 
 

Siedziba Maguire Products Inc. 
11 Crozerville Road 
Aston, PA  19014 
Tel:  610.459.4300 
Faks:  610.459.2700 
E-mail: 
info@maguire.com 

Maguire Europe 
Tame Park 
Tamworth 
Staffordshire 
B775DY 
UK 
Tel: + 44 1827 265 850 
Faks:  + 44 1827 265 855 
E-mail: 
info@maguire-europe.com 
 

Maguire Products Asia PTE LTD 
15 Changi North Street 1 
#01-15, I-Lofts 
Singapore 498765 
Tel:  65 6848-7117 
Faks:  65 6542-8577 
magasia@maguire-products.com.sg 

Maguire Italy 
Via Zancanaro 40 
35020 Vigorovea (PD) 
Tel:  +39 049 970 54 29 
Faks: +39 049 971 18 38 
E-mail: 
info@maguire-italia.it 
 

 
  

 
Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesłać na adres: support@maguire.com 

 

  

http://www.maguire.com/
mailto:info@maguire.com
mailto:support@maguire.com
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Gwarancja – Wyłączna, 5 lat 
 

MAGUIRE PRODUCTS oferuje NAJSZERSZY 
ZAKRES GWARANCJI na rynku urządzeń 
pomocniczych do obróbki tworzyw sztucznych. 
Gwarantujemy bezawaryjne działanie każdej 
dostarczonej przez nas Suszarki Próżniowej MAGUIRE 
VBD, w odniesieniu do wykorzystanych materiałów i 
jakości wykonania, w toku normalnego wykorzystania i 
obsługi; z wyłączeniem elementów wykazanych poniżej 
jako 'elementy wyłączone'; nasze zobowiązania w 
świetle niniejszej gwarancji obejmują naprawę i 
usunięcie przez naszą fabrykę usterek Suszarki 
DOSTARCZONEJ nam, w terminie PIĘCIU (5) LAT od 
dostarczenia jej pierwotnemu kupującemu, w stanie nienaruszony, przy OPŁACONYCH 
kosztach transportu, oraz po przebadaniu produktu potwierdzającym wystąpienie usterki 
w rzeczonym zakresie; powyższa gwarancja niniejszym jednoznacznie zastępuje 
wszelkie inne udzielone lub domniemane gwarancje oraz wszelkie obowiązki i 
zobowiązania z naszej strony, zaś firma MAGUIRE PRODUCTS niniejszym oświadcza, 
że nie przyjmuje ani nie udziela uprawnień innym osobom do przyjmowania w jej 
imieniu jakichkolwiek innych zobowiązań w odniesieniu do sprzedaży produkowanych 
przez siebie Suszarek. 
 
Z zakresu niniejszej gwarancji wykluczone zostają urządzenia naprawiane bądź 
modyfikowane poza terenem fabryki MAGUIRE PRODUCTS INC., z wyłączeniem 
sytuacji gdy tego rodzaju naprawa lub modyfikacja nie przyczyniła się, zgodnie z naszą 
oceną, do powstania usterki; jak również usterki wynikające z niewłaściwego użycia 
urządzeń, zaniedbania lub wypadku, niepoprawnego podłączenia okablowania przez 
osoby trzecie, oraz instalacji lub wykorzystania niezgodnego z instrukcjami 
dostarczonymi przez firmę Maguire Products, Inc. 
 
Nasza odpowiedzialność w świetle niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie urządzenia 
zwrócone do naszej fabryki w Aston, Pensylwania, transport OPŁACONY Z GÓRY. 
 
Zaręczamy, że zawsze podejmujemy wszelkie adekwatne działania w celu zapewnienia 
zadowolenia naszych klientów i rozwiązywania problemów związanych z 
produkowanymi przez nas urządzeniami. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

PIERWSZE KROKI: 
PRZEJDŹ DO SEKCJI:  OSTRZEŻENIA NA TEMAT 
BEZPIECZEŃSTWA      NASTĘPNA STRONA 
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OSTRZEŻENIA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 
 

PIERWSZE KROKI:   PRZEJDŹ DO SEKCJI:   
 INSTALACJA - NASTĘPNA STRONA 

  

  

 
UWAGA 

 

   
ROZGRZANE POWIERZCHNIE: 
 
Podobnie jak w przypadku każdej innej suszarki, w urządzeniu 
występują ROZGRZANE POWIERZCHNIE, których należy unikać. 
Temperatury mogą sięgać 350F, (180C). 
 
Większość tego rodzaju powierzchni nie osiąga  niebezpiecznych temperatur, 
jednakże należy unikać kontaktu ze wszelkimi rozgrzanymi powierzchniami. 
 

 

   

Nalepka ostrzegawcza informująca o ROZGRZANEJ 
POWIERZCHNI 

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ w czasie usuwania i instalacji 
kanistrów. 

UŻYWAJ RĘKAWIC. 

NIE WKŁADAJ RĄK do wnętrza  suszarki. 

  

  

 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: 
 
Odłącz urządzenie od zasilania przed podjęciem prac 
konserwacyjnych. 
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Instalacja 
 

Transport i konfiguracja 
 
Transport 
 
Suszarka VBD-150 dostarczana jest na dwóch paletach zawierających 4 główne 
elementy urządzenia. 
 

 

(A) Zespół ogrzewanego leja nasypowego 
 
 
(B) Zespół komory próżniowej 
 
 
(C) Zespół zbiornika retencyjnego 
 
 
(D) Panel sterowania 
 

 

 

Unoszenie i przenoszenie elementów Suszarki 
 

 
UWAGA 

Upewnij się, że podnośnik obsługuje obciążenia 
odpowiadające wadze poszczególnych sekcji urządzenia 
VBD-150. 
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Układ i wymiary urządzenia 
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Montaż VBD-150 
 

Lista elementów dostawy 
 
Urządzenie VBD-150 dostarczane jest na dwóch paletach. Na pierwszej z palet 
znajduje się główny korpus urządzenia oraz dwa pudła kartonowe zawierające 
Komorę Próżniową i Zbiornik Retencyjny oraz elementy montażowe. na drugiej z 
palet umieszczono podgrzewany lej zasypowy. 
 
Elementy montażowe: 1 - 2" opaska zaciskowa węża, dwa zestawy RTD (czujnik RTD, 
przewód, wtyczka), 4 - ½" x13x1¼" śruby z łbem kulistym, 4 - ½" przeciwnakrętki, 8 - ½" 
podkładki odginane zębate zewnętrzne 
 

Rozpakowanie korpusu głównego VBD-150 
 
Zdejmij z palety pudła zawierające Komorę Próżniową i Zbiornik Retencyjny. 
 

Umieściwszy paletę VBD-150 na podłodze, zabezpiecz 
kółka aby zapobiec stoczeniu się urządzenia po usunięciu 
śrub transportowych. Dwa z kół można zablokować. 
Zlokalizuj dwie śruby transportowe mocujące VBD-150 do 
palety. okręć widoczne na górze zakrętki uwalniając śruby 
z ramy VBD-150. Usuń drewniane klocki. Urządzenie 
VBD-150 nie jest już przytwierdzone do palety, zachowaj 
ostrożność. 

 

Nie staczaj VBD-150 bezpośrednio z palety. Grozi to 
uszkodzeniem VTA. VBD-150 można łagodnie stoczyć z 
palety stosując ułożone w formie schodków bloki 
drewniane 2x4. W staczaniu Suszarki z palety 
uczestniczyć powinny przynajmniej dwie osoby. Upewnij 
się, że pozostawiono wystarczający prześwit dla VTA. 

 
UWAGA 

 

Na spodzie Suszarki 
zainstalowano VTA.  
Upewnij się, że prześwit 
rampy nie grozi 
uszkodzeniem VTA na 
spodzie Suszarki. 

 
 

 

 

 

Usuń wszystkie elementy opakowania 
korpusu Suszarki. 

 
 

 
WAŻNE 

 

Przecinając opaskę 
zaciskową w górnej tylnej 
części suszarki, 
przytrzymaj tacę Suszarki 
i opuść ją powoli na 
ogniwo obciążnikowe.  → 
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Instalacja ogrzewanego leja nasypowego 
 
Ogrzewany lej nasypowy dostarczany jest na osobnej palecie. Jego ciężar 
to 115 funtów (52 kg). 
 
Element przymocowany jest do palety za pomocą 
czterech śrub. 
 
Usuń śruby mocujące utrzymując lej nasypowy w 
bezpiecznej pozycji. 

 
 

 

 

 

 

Instalacja odgrzewanego leja nasypowego  
 
Do przeniesienia elementu na korpus urządzenia VBD-150 
można wykorzystać podnośnik widłowy. Miejsca umieszczenia 
ramion podnośnika pokazano na zdjęciu po prawej. 

 
 

Zainstaluj ogrzewany lej nasypowy w ten 
sposób, aby drzwiczki leja znalazły się z 
przodu urządzenia, po stronie panelu 
sterowania. 
 
W celu łatwiejszego dopasowania do 
siebie otworów śrub, przed 
opuszczeniem ogrzewanego leja 
nasypowego na korpus VBD-150, można 
w nich umieścić cztery śruby z łbem 
kulistym ½" (13x1¼). 

 
 

 

 

  

 

 
 
Śruby z łbem kulistym ½" (13x1¼) zainstaluj w sposób 
następujący: 
Pod łbem każdej śruby umieść podkładkę zębatą ½. 

 
 

 
 
Od spodu na każdą śrubę załóż podkładkę zębatą ½ a następnie 
wkręć przeciwnakrętki ½".  Dokręć z momentem około 38 funtów 
na stopę [ok. 51 Nm]. 
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Instalacja połączeń 
 

Podłącz linie sprężonego 
powietrza do przesuwnicy 
ogrzewanego leja 
nasypowego. 
 
Dwa przewody powierza łączące 
cylinder powietrzny leja z VBD-150 
mają różne rozmiary, co zapobiega 
ich niewłaściwemu podłączeniu.  
  

  
 

 

 

 

Podłącz wąż grzewczy do leja  
 
Używając  opaski zaciskowej 2", podłącz czerwony wąż 
grzewczy do ogrzewanego leja nasypowego. 

  
 

 

 

Zainstaluj górny oporowy czujnik 
temperatury (RTD) 
 
Górny czujnik RTD umieszczany jest w 
gnieździe na górze leja nasypowego. Przewód 
czujnika RTD przeprowadź przez specjalne 
pętle zainstalowane po boku leja. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Zainstaluj dolny czujnik RTD 
 
Dolny czujnik RTD instalowany jest tuż pod wlotem gorącego 
powietrza do leja, pod czerwonym wężem grzewczym. Przewód 
czujnika RTD przeprowadź przez specjalne pętle zainstalowane 
po boku leja. 
 

 

 
 

Podłącz wtyczki RTD 
 
Wtyczki RTD mają różne rozmiary co zapobiega podłączeniu ich 
do niewłaściwych gniazd.  
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Instalacja zbiornika retencyjnego 
 
Wyjmij zbiornik retencyjny z pudła. Zbiornik retencyjny 
rozpoznać można po czerwonych uchwytach na szczycie 
pojemnika (czerwone uchwyty komory próżniowej znajdują 
się po bokach). 
 
 
 

 
 

Zamknij przesuwnicę aby pozwolić na osadzenie zbiornika 
retencyjnego na podstawie VBD-150. Po jego osadzeniu, 
otwórz przesuwnicę aby umożliwić przepływ materiału. 
 
Zamontuj zbiornik retencyjny w ten sposób, aby ręczna 
przesuwnica zbiornika znajdowała się w prawym przednim 
rogu Suszarki.  

 
 

 
 

Przy podstawie zbiornika retencyjnego umieszczono dwa 
otwory, które należy wyrównać ze śrubami lokującymi. 
 
Po wyrównaniu ze śrubami, zamknij zacisk przesuwnicy aby 
zablokować zbiornik retencyjny i otwórz podstawę aby 
umożliwić przepływ materiału 

  
 

 

 

 

Instalacja komory próżniowej 
 
Wyjmij komorę próżniową z pudła. 
 
Unieś blokadę prowadnicy po prawej stronie szafki VBD-150. 
Podtrzymując blokadę w górze, wysuń prowadnicę komory 
próżniowej. Zwolnij blokadę pozwalając jej opaść na wysuniętą 
prowadnicę. 

 

 
 

Umieść komorę próżniową na w pełni wysuniętych prowadnicach. 
Na komorze próżniowej znajdują się trzy kołki spoczynkowe. 
Zorientuj bok z dwoma kołkami na lewej prowadnicy. 
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Wepchnij prowadnice wraz z komorą 
próżniowa z powrotem do Suszarki, do 
momentu aż blokada prowadnicy powróci na 
swoje miejsce.  

 
 

Podłącz przewody ze sprężonym powietrzem. Obróć pierścień 
mocujący zgodnie ze wskazówkami zegara, do oporu, aby 
zabezpieczyć podłączenie powietrza. 
 

 

Unieś kołnierz zbiornika retencyjnego tak, aby magnesy mogły 
przyczepić się do spodu komory próżniowej. 
 

 

 
UWAGA 

 

Ryzyko przyszczypnięcia - Nie zbliżaj 
palców do płaszczyzny uszczelnienia ponad 
komorą próżniową. 
 
W momencie doprowadzenie sprężonego 
powierza przez przełączenie włącznika 
uniesienia komory próżniowej, powietrzne 
cylindry dociskowe unoszą komorę próżniową 
z prowadnic zbliżając ją do płaszczyzny 
uszczelnienia i zamakając szczelinę pomiędzy 
elementami.  
 
NIE ZBLIŻAJ PALCÓW 
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Połączenia zewnętrzne urządzenia 
 
Po zmontowaniu, należy doprowadzić do urządzenia połączenia zewnętrzne: doprowadzenie 
sprężonego powietrza, zasilanie elektryczne, oraz linie doprowadzenia i odprowadzenia 
materiału. 
 
 

Podłączenie sprężonego powietrza 
  

Podłącz doprowadzenie powietrza do portu IN na 
regulatorze przepływu powietrza z użyciem żeńskiego 
łącznika rurkowego NPT 1/4". 
 
Dla poprawnego działania Suszarki konieczne jest 
utrzymanie ciśnienia powietrza 80 psi (5,5 bar) w 
czasie działania generatora próżniowego. Ustawienie 
ciśnienia na wartość 85 psi w czasie gdy urządzenie 
nie działa pozwala zazwyczaj osiągnąć pożądaną 
wartość 80 pi w czasie pracy generatora próżniowego.  
 
 Jeśli doprowadzenie powietrza zawiera olej, użyj 
odolejacza (filtr koalescencyjny). Olej obecny w powietrzu 
łączył się będzie z drobinami kurzu z komory próżniowej 
tworząc sad odkładający się wewnątrz generatora 
próżniowego. Uniemożliwi to jego działanie i będzie 
wymagać oczyszczenia.  
 
Sprawdzaj wskaźnik ciśnienia aby upewnić się, że 
utrzymywane jest stałe ciśnienie 80 psi (5,5 bar) w czasie 
pracy generatora próżniowego po każdej zmianie ustawień 
regulatora. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej 0 psi, 
odpowiednio dostosuj ustawienia regulatora. Jeśli 
ciśnienie 80 psi (5,5 bar) nie może być utrzymane w 
czasie pracy generatora próżniowego, zastosowane 
doprowadzenie powietrza nie jest odpowiednie dla urządzenia.  
 

 
WAŻNE 

 

Powietrze doprowadzane do Suszarki nie może 
być naolejone. Może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia. Stosuj tylko czyste, suche i wolne od 
oleju powietrze. 
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Podłączenie zasilania 
 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

RYZYKO OBRAŻEŃ!   
 
Połączenia 
elektryczne 
obsługiwać mogą 
tylko 
wykwalifikowani 
technicy 
 
 
Podłącz zasilanie 
urządzenia 

 
Kabel elektryczny 
znajdujący się po lewej 
stronie Suszarki, na zasilaczu, doprowadza zasilanie do 
urządzenia. Na kabel składają się cztery przewody. Trzy 
z nich oznaczono numerami 1, 2 i 3. Czwarty, 
zielonożółty, to przewód uziemienia.   
 
 
Podłącz zasilanie do rozłącznika wyposażonego w 
odpowiedni bezpiecznik.  
 
Schemat połączeń wysokonapięciowych znajduje się 
na stronie 59.  
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Sprawdź poprawność podłączenia trójfazowego zasilania 
 

 
UWAGA 

 

Urządzenie TRÓJFAZOWE - SPRAWDŹ poprawność podłączenia trójfazowego 
zasilania przed wprowadzeniem materiału do urządzenia. Nieodpowiednie 
podłączenie przewodów może odwrócić działanie dmuchawy i skutkować jej 
uszkodzeniem jeśli wessie ona materiał z leja nasypowego zamiast 
wdmuchiwać do niego rozgrzane powietrze. 
 
Aby potwierdzić poprawność podłączenia trójfazowego zasilania: 
 

Włącz zasilanie przekręcając włącznik. 
 
Istnieją dwa sposoby na sprawdzenie 
poprawności podłączenia zasilania trójfazowego:  
 
Niewłaściwe podłączenie zasilania spowoduje 
odwrócenie działania dmuchawy. Obie metody 
testowania podłączenia trójfazowego wiążą się ze 
sprawdzeniem działania dmuchawy.   
 
Metoda pierwsza polega na odłączeniu 
dwucalowego węża grzewczego od ogrzewanego 
leja nasypowego i ręcznym włączeniu dmuchawy. 
powietrze powinno być wydmuchiwane z węża. 
Jeśli zamiast wydmuchiwać, wąż zasysa 
powietrze, oznacza to, że połączenie trójfazowe 
jest NIEWŁAŚCIWE. 
 
Druga metoda polega na usunięciu lewego panelu 
obudowy i sprawdzenie czy wirnik dmuchawy po 
podłączeniu obraca się we właściwym. Obrót 
powinien odbywać się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, co oznaczono za pomocą 
czerwonej strzałki. 
 

1. Na Ekranie głównym wciśnij   
aby podświetlić Manual Operations 
[sterowanie ręczne]. 
Wciśnij ENTER. 
 

2. Wciskaj  aby wybrać Operate Outputs 
[steruj wyjściami].  Wciśnij ENTER.  
 

3. Wciskaj  aby wybrać Blower 
[dmuchawa].  Wciśnij ENTER aby 
uruchomić dmuchawę.  Ponownie wciśnij 
ENTER aby zatrzymać dmuchawę. 
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Opis Suszarki 
 

 

T1 – Temperatura wlotowa ogrzewanego leja 
nasypowego 

 
T1s – Temperatura wlotowa ogrzewanego leja 
nasypowego Wartość zadana 
T1a – Temperatura wlotowa ogrzewanego leja 
nasypowego Wartość faktyczna 
 
 
 

 

T2 – Temperatura wylotowa ogrzewanego leja 
nasypowego 

 
 

 

 

T4 – Temperatura wylotowa materiału 
(opcjonalnie) 

 
 

 
 
 

 

  

(T1s,T2a) 
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Opis panelu sterowania 

Wyświetlacze  – Panel sterowania VBD wyposażony jest w dwa wyświetlacze. Górny, czerwony, informuje o 
faktycznej temperaturze. Dolny, niebieski, wyświetla różnego rodzaju informacje na temat bieżącego trybu 
pracy oraz informacje na temat ustawień i konfiguracji. 
 

 

Zasilanie panelu sterowania 
Włącznik zasilania panelu sterowania  
(główny włącznik zasilania musi być 
w pozycji ON.)   
Przycisk służy również do anulowania 
lub wychodzenia z danej opcji menu i 
powrotu do ekranu głównego. 

 

 
Menu ekranu głównego: 
• Uruchom suszarkę - Patrz str. 20 
• Sterowanie ręczne - Patrz str. 25 
• Opróżnianie 
 

 

Przycisk Enter wybiera podświetlona 
opcję menu. 

 

 

 

 

 

Przycisk Select pozwala na 
przełączanie pomiędzy 4 
dostępnymi ekranami: 

 

Ekran stanu urządzenia 
Ekran stanu wyświetla:  

 
T1a - Bieżącą temperaturę powietrza na wlocie do leja 

nasypowego 
T1s - Zadaną wartość temperatury powietrza  
VTa – Długość cyklu próżniowego - bieżącą 
VTs – Długość cyklu próżniowego - zadaną 
ADV - Przejście do trybu ustawień zaawansowanych 

(str. 24) 

 

 

Centrum zapisu 
Przesyłanie gotowych do 
zapisu raportów, logów i 
parametrów na urządzenie 
pamięci Flash USB.   
 
Patrz str. 47. 

 

 

Tryb ustawień 
Dostęp do opcji ustawień zaawansowanych. 
 
Patrz str. 27 

 

Log alarmów 
Wyświetla 50 ostatnich 
alarmów. Uwaga: zapis logu 
alarmów obejmować będzie 
całą historię alarmów od 
ostatniego oczyszczenia logu.  

 

Klawisze strzałek – Nawigacja w ramach menu, zmiana ustawień.  Przycisk  służy również 
do wyłączania sygnału dźwiękowego alarmu.   
 
Podświetlenie BACK [powrót] i wciśniecie ENTER zamyka bieżące menu i cofa o jeden poziom 
do góry. 

  

Opis stacji roboczej 
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Uruchomienie i użytkowanie 
 
Poniższa sekcja pomoże w zrozumieniu działania suszarki od momentu pierwszego 
uruchomienia. Można wyróżnić 3 jednoczesne tryby działania urządzenia: Ogrzewanie, 
Próżnia i Retencja. po uruchomieniu rozpoczyna się etap nagrzewania. Etap ten następuje 
jedynie przed pierwszym cyklem pracy suszarki po włączeniu, kolejne cykle rozpoczynają się 
od ogrzewania materiału. Wokół materiału tworzona i utrzymywana jest próżnia przez 
przynajmniej określony w ustawieniach czas cyklu próżniowego (lub dłużej, jeśli materiał 
pozostaje w zbiorniku retencyjnym). Działanie retencyjne polega na przetrzymywaniu w 
zbiorniku retencyjnym osuszonego materiału otoczonego gorącym, suchym powietrzem, do 
momentu przeniesienia materiału poza urządzenie. 
 
Ważne: Zbadaj urządzenie VBD i upewnij się, że oczyszczono lej nasypowy, komorę 
próżniową i zbiornik retencyjny z pozostałości materiału. Aby oczyścić urządzenie skorzystaj z 
funkcji Clean Out [oczyszczanie] dostępnej z poziomu ekranu startowego. 
 

Instrukcje uruchamiania i użytkowania 
 

1. UPEWNIJ SIĘ, ŻE DRZWICZKI SĄ ZAMKNIĘTE. Na ogrzewanym 
leju nasypowym umiejscowiono drzwiczki. Upewnij się, że wszystkie 
trzy klamry s zamknięte. Upewnij się również, że wyjmowany zbiornik 
retencyjny na dole urządzenia znajduje się na swoim miejscu.  
 
 

 
 

2. Załaduj materiał do leja nasypowego.  Poczekaj aż lej wypełni się 
materiałem zanim uruchomisz Suszarkę. 

 

 
  

3. Włącz główne zasilanie by obracając czerwone pokrętło 25 amp. 
wyłącznika głównego do pozycji ON. Włączysz w ten sposób zasilanie 
suszarki VBD-150. 
 
Przy pierwszym uruchomieniu VBD, panel sterowania włączy się 
automatycznie. Jeśli główne zasilanie jest włączone ale panel 
sterowania nie działa, wciśnij i przytrzymaj przed 2 sekundy czerwony 
przycisk zasilania znajdujący się na panelu zasilania. (Uwaga: panel 
sterujący można wyłączyć bez konieczności włączania całego 
urządzenia, przyciskając i przytrzymując czerwony przycisk zasilania 
przez 4 sekundy). 
 
 
 

 

4. Po załadowaniu materiału do ogrzewanego leja 
nasypowego, wybierz Run Dryer [uruchom suszarkę] i 
wciśnij ENTER. 
 
 

=== SELECT MODE  ==== 

►Run Dryer 

 Manual Operations 

 Clean Out 

 

 

 

 

  

Zabezpiecz 

drzwiczki 



Maguire Products, Inc. 

Wyd.: 2 września 2014 r. – VBD-150 21 

VBD - Vacuum Dryer 

5. Na ekranie wyświetlony zostanie ekran wstępny, na którym znajdują 
się: 
 
Setpoint Temp [wartość zadana temperatury] – Jest to temperatura 
wlotowa leja nasypowego, na koniec cyklu ogrzewania wstępnego, 
materiał znajdujący się w leju będzie ogrzany do tej temperatury. 
Domyślne ustawienie to 150 °F. Sprawdź rekomendowane ustawienia 
temperatury na stronie 20 lub skontaktuj się z producentem materiału. 
 
Preheat Time [czas ogrzewania wstępnego]–  Jest to długość cyklu 
ogrzewania od momenty rozruchu na zimno.  
 
Vacuum Time [długość cyklu próżniowego] – Jest to minimalna 
długość cyklu próżniowego. Domyślnie, ustawiono ją na 20 minut. W 
ogromnej większości sytuacji cza ten jest wytaczający i nie trzeba go 
regulować. W szczególnych okolicznościach wskazane może być 
ustawienie innej długości cyklu próżniowego. Skonsultuj się z 
technikiem Maguire w celu uzyskania dalszych informacji. 
 
Domyślnie wybrana jest (położenie kursora) funkcja START. Jeśli 
wprowadzono wcześniej pożądane ustawienia, po prostu wciśnij 
ENTER uruchamiając tym samym urządzenie. W przeciwnym 
wypadku skorzystaj z przycisków   aby przesunąć kursor na 
parametr wymagający zmiany a następnie wciśnij ENTER. 
Podświetlona zostanie wartość do regulacji.  
 
Dostosuj wartość parametry za pomocą przycisków   a 
następnie wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej wartości i zakończyć 
regulację ustawień.  

 

 Setpoint Temp.: 150°F 
 Preheat Time:     35m 

►Vacuum Time:      20m 

================ START 
 

6. Gdy wyświetlacz nie znajduje się już w trybie edycji (podświetlenie 
parametru do zmiany), wciskaj   aby wybrać START a następnie 
wciśnij przycisk ENTER aby rozpocząć pracę suszarki.  

 Setpoint Temp.: 150°F 

 Preheat Time:     35m 

 Vacuum Time:      18m 

================►START 

  

7. Wyświetlone zostanie powiadomienie o pracy w trybie PREHEAT  
[ogrzewanie wstępne] oraz następujące informacje:  
 
T1a - Bieżąca temperatura wlotowa ogrzewanego leja nasypowego 
T1s - Zadana wartość temperatury wlotowej leja nasypowego 
VTa - Bieżąca długość cyklu próżniowego 
VTs - Zadana długość cyklu próżniowego 
VAC - Bieżące ciśnienie w komorze próżniowej 
  

 

======= PREHEAT: 35:00 

 T1a:130°F  VTa: 00:00 

►T1s:150°F  VTs: 18:00 

 ADV ====   VAC: 760mm 

==== AUTO CYCLE ==== 

 T1a:130°F  VTa: 00:00 

►T1s:150°F  VTs: 18:00 

 ADV ====   VAC: 760mm 
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Opis działania suszarki: 
 
W czasie cyklu ogrzewania wstępnego materiał znajdujący się w leju nasypowym zostaje podgrzany do 
temperatury (T1s). Długość cyklu ogrzewania wstępnego określana jest  w ramach ustawień na ekranie 
wstępnym (domyślnie 35 minut) lub poprzez wybranie opcji Preheat Setup Auto [automatyczne ustawienie 
czasu ogrzewania wstępnego], która określa deltę temperatury wlotowej i wylotowej oraz minimalną długość 
cyklu ogrzewania wstępnego. 
 
Po zakończeniu ogrzewania wstępnego, mniej więcej jedna trzecia materiału z leja nasypowego uwalniana 
jest do komory próżniowej, gdzie rozpoczyna się pierwszy cykl próżniowy. Dla każdego cyklu próżniowego 
ustalona zostaje minimalna długość, możliwa do regulacji z poziomu ekranu wstępnego lub głównego ekranu 
roboczego  (VTs). (wartość domyślna to 20 minut) 
 
Ładowarka dostarcza kolejną partię materiału do leja nasypowego w czasie przesypywania ogrzanego 
materiału do komory próżniowej, rozpoczynając tym samym kolejny cykl ogrzewania zachodzący 
jednocześnie z cyklem próżniowym (czas pierwszego cyklu jest mierzony). Nowa partia materiału znajduje się 
w górnej części leja nasypowego dzięki czemu jej ogrzanie wymaga mniej czasu. Minimalny czas ogrzewania 
zależy od długości cyklu próżniowego. 
 
Po zakończeniu pierwszego cyklu próżniowego, gotowy do użycia materiał uwalniany jest do zbiornika 
retencyjnego. Znajdujący się w nim materiał otaczany jest warstwą suchego powietrza. 
 
Tempo wylotu osuszonego materiału ze zbiornika retencyjnego określa ostatecznie długość cyklu ogrzewania 
i próżniowego. Przykładowo: Jeśli opróżnienie zbiornika retencyjnego zajmuje 25 minut, cykl próżniowy 
wydłuży się poza domyślne 20 minut (lub wartość określoną na ekranie początkowym) do 25 minut. jest to 
normalne dla działania urządzenia. Jednakże, jeśli zbiornik retencyjny zostanie opróżniony w 15 minut, 
powstanie 5 minutowe okno, w którym materiał nie będzie dostępny. Oznacza to, że przekroczona została 
przepustowość suszarki. Jeśli aktywowano Throughput Alarm [alarm przepustowości] (ustawienia alarmów), 
zostanie uruchomiony alarm przepustowości (Kod 20). 
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Wyłączenie – natychmiastowe lub planowane 
 

Wyłączenie natychmiastowe 
 
Wciśnięcie czerwonego przycisku, w dowolnym momencie cyklu 
ogrzewania wstępnego lub normalnej pracy urządzenia (po 
zakończeniu ogrzewania wstępnego), wywołuje ekran opcji 
wyłączenia. 
 
Immediate Shutdown [wyłączenie natychmiastowe] – Szybkie lecz 
kontrolowane wyłączenie grzejnika, dmuchawy, systemu próżniowego i 
spustowego. 
 
Skip Preheat [pomiń ogrzewanie wstępne] – Pomija cykl ogrzewania 
wstępnego i pozwala na natychmiastowe wprowadzenie materiału do 
komory próżniowej (np.: materiał został wcześniej podgrzany a suszarka 
została wyłączona na krótką chwilę i z powrotem włączona). 
 
Cancel [anuluj]- Wychodzi z ekranu opcji wyłączenia bez wprowadzania 
zmian 
 

 
 

 

 

====== PREHEAT ====== 

►Immediate Shutdown 

 Skip Preheat 

 Cancel 

Wyłączenie planowane - Wyłączenie w czasie pracy po zakończeniu 
cyklu ogrzewania wstępnego.  
 
Wciśnięcie czerwonego przycisku jeden raz w czasie pracy po 
zakończeniu cyklu ogrzewania wstępnego wywołuje ekran z 
następującymi opcjami:  
 
Planned Shutdown [planowane wyłączenie] – Po wyborze planowanego 
wyłączenia urządzenie kontynuować będzie pracę do momentu 
przetworzenia i usunięcia całego materiału znajdującego się w komorze 
próżniowej i zbiorniku retencyjnym. Wybór planowanego wyłączenia 
wyświetli opcję studzenia. 

 
Cooldown (ON/OFF) [Studzenie Wł/Wył] – Po włączeniu tej opcji, 
temperatura materiału w ogrzewanym leju nasypowym obniżana 
będzie stopniowo do określonego poziomu (Cooldown Temp - 
temperatura studzenia) w określonym przedziale czasowym 
(Cooldown Time - czas studzenia). 
 
Wartości temperatury studzenia i czasu studzenia zmieniać można za 
pomocą klawiszy  .  Wciskaj ENTER aby przejść do kolejnych 
parametrów i zakończyć edycje ustawień.  
 
Wciskaj klawisz  aby ustawić kursor na opcji Shutdown 
[wyłączenie] i kontynuować proces wyłączania urządzenia. Wciśnij 
ENTER aby rozpocząć proces wyłączania.   
 
Wciśnięcie czerwonego przycisku w dowolnym momencie 
planowanego wyłączenia wywoła meny wyłączenia natychmiastowego 
pozwalającego na natychmiastowe wyłączenie suszarki. 
 

Immediate Shutdown [wyłączenie natychmiastowe]– szybkie lecz 
kontrolowane wyłączenie grzejnika, dmuchawy, systemu próżniowego i 
spustowego. 
 
Cancel [anuluj]- Wychodzi z ekranu opcji wyłączenia bez wprowadzania 
zmian.  

 

 

 
 

====== SHUTDOWN ====== 

►Planned Shutdown 

 Immediate Shutdown 

 Cancel 

== PLANNED SHUTDOWN == 

 Cooldown:OFF 

 Cancel 

►Shutdown 

== PLANNED SHUTDOWN == 

 Cooldown:ON 

 Cooldown Temp:120°F 

►Cooldown Time: 60m▼ 

== PLANNED SHUTDOWN == 

 Cooldown:ON 

 Cooldown Temp:120°F 

►Cooldown Time: 30m▼ 

== PLANNED SHUTDOWN == 

 Cooldown Temp:120°F 

 Cooldown Time: 30m 

►Cancel              ▼ 

== PLANNED SHUTDOWN == 

 Cooldown Time: 30m 

 Cancel 

►Shutdown            

== COOLDOWN: 29:58 

 T1a: 120°F VTa: 14:37 

►T1s: 120°F VTs: 20:00 

 ADV ====   VAC:  82mm 

 

Shutting Down… 

-=- Standby -=- 

H:OFF B:ON Pabs:752 
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8. ADV [zaawansowane] - Wybór opcji ADV wyświetli dodatkowe 
informacje, takie jak odczyty ze wszystkich termometrów RTD, czas 
bieżącego cyklu próżniowego, wartość ciśnienia bezwzględnego w 
komorze próżniowej, czy częstotliwość obrotu wirnika dmuchawy. 
Opcje zaawansowane umożliwiają również przerwanie cyklu 
ogrzewania wstępnego i przejście do cyklu próżniowego (przerwanie 
cyklu ogrzewania wstępnego nie wyłącza urządzenia). 
 
Opcje zaawansowane zajmują 4 ekrany, korzystaj z klawiszy   
aby przejść do następnego ekranu. 
 
Fill Weight [waga napełnienia]– Zadana waga materiału do 
wprowadzenia do komory próżniowej. 
 
Vac Cham.[kom. próżn.] - Bieżąca waga materiału w komorze 
próżniowej. 
 
Ret. Hopp. [zbior. reten.] - Bieżąca waga materiału w zbiorniku 
retencyjnym. 
 
Thruput [przepustowość]- Obliczenie przepustowości, waga na 
godzinę. 
 
Totalizer [licznik]- Wyliczenie łącznej wagi dla wszystkich cykli od 
ostatniego zerowania licznika.  
 
Last Cycle * [ostatni cykl]- Całkowity czas przetworzenia całej partii 
suchego materiału.  
 
Cycle Count *[liczba cykli] - Łączna liczba cykli od czasu wciśnięcia 
przycisku włączenia.  
 
Fill Time * [czas napełnienia]- Całkowity czas potrzebny dla 
napełnienia komory próżniowej.   
 
T1 - Wyświetla bieżącą temperaturę na wlocie do leja nasypowego 
oraz % ogrzewania.   
 
T2 - Wyświetla bieżącą temperaturę na wylocie z leja nasypowego. 
 
T4 - Wyświetla bieżącą temperaturę zbiornika retencyjnego. 
 

 

==== AUTO CYCLE ==== 

 T1a:149°F  VTa: 07:57 

 T1s:150°F  VTs: 20:00 

►ADV ====   VAC:  78mm 

 

I/O:BHVC         ►BACK 

 Fill Weight:    35LB 

 Vac. Cham.:+    35LB 

 Ret. Hopp.:     27LB▼ 

 

I/O:BHVC         ►BACK 

 Thruput:     75LB/HR▲ 

 Totalizer:     778LB 

 Last Cycle:    21:06▼ 

 

I/O:BHVC         ►BACK 

 Cycle Count:       5▲ 

 Fill Time:    18.697 

 T1:149/150°F H:19%  ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/O:BHVC         ►BACK 

T1:149/150°F H:19%   ▲ 

T2:106°F T4: 145°F     

  

 

  
 
*  Oznaczone gwiazdką opcje zaawansowane można włączyć/wyłączyć z poziomu menu DISPLAY SETUP 
(ustawienia wyświetlania). 
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Rekomendowane temperatury suszenia 
 

MATERIAŁ 
WILGOTNOŚĆ 
KOŃCOWA % * 

TEMPERATURA SUSZEN.**   
ºC                   ºF 

ABS 0,10 80 - 85 180 – 190 

ABS/PC 0,02 100 210 

LCP 0,02 150 300 

PA 0,20 - 0,10 80 - 85 180 – 190 

PBT 0,02 120 250 

PC 0,02 125 250 

PC/PBT 0,02 125 250 

PEEK 0,20 - 0,10 150 300 

PEI 0,02 150 300 

PES 0,05 - 0,02 150 300 

PET (prasowany) 0,010 150-180 300-350 

PET (wytłacz., wycisk.) 0,005 150-180 300-350 

PMMA (Akrylowy) 0,02 - 0,04 85 185 

POM (Acetal) 0,20 - 0,10 80 - 110 180 – 230 

PPO 0,02 100 - 120 210 – 250 

PPS 0,02 150 300 

PUR 0,02 125 - 140 260 – 280 

PSU 0,02 150 300 

SAN 0,20 - 0,10 80 180 

      

* Końcowa zawartość wilgoci zgodnie z rekomendacją producenta materiału.  

    

** Temperatura suszenia zgodnie z rekomendacją producenta materiału. 

 
 
 

Suszenie następuje z chwila gdy materiał osiągnie odpowiednią 
temperaturę a następnie umieszczony zostaje w odpowiednich 
warunkach próżniowych na określony okres czasu. 

 
Pomiar wilgotności materiału, zarówno przed jak i po suszeniu 
przeprowadzany jest za pomocą  analizatora wilgoci. 
 

Opis opcji menu 
 
Select Mode [wybór trybu] (Menu górnego poziomu) 
Trzy tryby działania: Run Dryer [uruchom suszarkę], Manual Operations [sterowanie ręczne] i Clean 
Out [oczyszczanie].  
 

Run Dryer - Patrz działania na str. 20. 
 
Manual Operations – Opcje pozwalające przejąć bezpośrednią kontrolę nad poszczególnymi 
wyjściami. 

 
Operate Outputs [sterowanie wyjściami] 

Alarm Audio – OFF/ON [wł/wył]– Sterowanie sygnałem dźwiękowym alarmu. 
Alarm Strobe – OFF/ON [wł/wył]– Sterowanie sygnałem świetlnym alarmu. 
Dry Purge Supply – CLOSED/OPEN - otwieranie/zamykanie zaworu suchego powietrza 
Vac Gate Upper – OPEN/CLOSED – Otwieranie/zamykanie wlotu materiału na górze 
komory próżniowej.  
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Vac Gate Lower – OPEN/CLOSED – Otwieranie/zamykanie widocznego wylotu w kształcie 
dysku na spodzie komory próżniowej.  
Vac Cham Fill – OPEN/CLOSED - Otwieranie/zamykanie wlotu materiału u podstawy leja 
nasypowego.  
Vac Cham Dump – OPEN/CLOSED – Otwieranie/zamykanie wewnętrznego 
(niewidocznego) wlotu u postawy komory próżniowej. 
Vac Gen Supply – OPEN/CLOSED – Zasilanie generatora podciśnienia. W czasie działania 
urządznenia, generator tworzy podciśnienie w komorze próżniowej.  
Vac Gen Check – OPEN/CLOSED – Sprawdzanie zaworu na generatorze podciśnienia. 
utrzymuje podciśnienie w komorze próżniowej.  
Vac Cham Purge – OPEN/CLOSED – Umiejscowiony poniżej generatora podciśnienia. Po 
otwarciu uwalnia podciśnienie z komory próżniowej. 

 
HH Heater Test [test grzejnika leja] – Steruje grzejnikiem i dmuchawą dostarczająca ciepło do 
leja nasypowego.  
 
Purge Heater Test [test grzejnika osuszania]- Sprawdza działanie grzejnika osuszania 
 
Blower Test [test dmuchawy]- Sprawdza działanie dmuchawy 
 
Vacuum Test [test próżniowy]- Sprawdza podciśnienie 
 
Input Status [Stan urządzeń wejściowych] – Sprawdza status poszczególnych urządzeń 
wejściowych 
 Blower – OFF/ON [Dmuchawa wł/wył] 
 Level [Poziom] – Poziom leja nasypowego (0-100%) 
 Pressure [ciśnienie] – LOW/OK. [Niskie/OK.] 
 VAC – Ciśnienie bezwzględne komory próżniowej (mmHg) 
 Primary OT –Przełącznik temperatury grzejnika głównego - OK/OVERTMP [OK./nadmiern.] 

Purge OT - Przełącznik temperatury grzejnika suszenia - OK/OVERTMP [OK./nadmiern.] 
Remote PMV – Stan zdalnego zaworu materiału – ON/OFF [wł/wył] 
VC LC – Bezwzględne wartości z ogniwa obciążnikowego komory próżniowej  
RH LC - Bezwzględne wartości z ogniwa obciążnikowego zbiornika retencyjnego 
T1 – Temperatura na wlocie do leja nasypowego 
T2 – Temperatura suchego powietrza na wylocie 
T3 - Temperatura wyjściowa leja nasypowego 
T4 – Opcjonalnie, temperatura wyjściowa materiału 

 
Clean Out [oczyszczanie]– Opcja oczyszczania otwiera wszystkie zawory i pozwala na usunięcie 
materiału i oczyszczenie urządzenia. 

Dump Heat Hopper [opróżnianie leja nasypowego]– Otwiera zawór napełniania komory 
próżniowej i opróżnia lej nasypowy.  
Dump Vacuum Chamber [opróżnianie komory próżniowej]– Otwiera zawór opróżniania komory 
próżniowej, usuwając materiał z komory próżniowej.  
Dump All [opróżnij wszystko]– Otwiera zarówno zawór napełniania jak i opróżniania komory 
próżniowej  
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Menu ustawień 

Menu ustawień wywołuje się poprzez wciśnięcie przycisku Select i wybranie trybu oznaczonego ikoną klucza.   

Wciśnij: 

   

Aby wywołać menu trybu i 
wybrać ikonę klucza 

Na ekranie 
pojawi się: 

 SETUP 

ENTER PASSWORD 

_ _ _ _ _ 

 
 

Wpisz: 5-cyfrowe hasło. (Hasło domyślne to 22222).  
Zmieniaj cyfry za pomocą przycisków  . 
Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry i 
zakończyć. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

 SETUP 

 ► Alarm Setup  

   Auto-Start Setup  

   Blower Setup       ▼ 

Wciśnij: Kilkukrotnie przycisk  aby przejść do odpowiedniej opcji.   
Wciśnij ENTER aby wybrać daną opcje i rozpocząć edycję ustawień. 

 

Opcja menu ustawień Opis/Opcje 

Alarm Setup 
[ustawienia alarmów] 

Alarm o niedoborze materiału (oznaczony jako "Material") 
 

WARN: 
[ostrzegaj] 

W przypadku braku materiału, aktywowany 
zostanie alarm dźwiękowy i lampa 
stroboskopowa, lecz urządzenie będzie 
kontynuować pracę.  
  

SHUTDOWN: 
[wyłącz 
urządzenie] 

W przypadku braku materiału, aktywowany 
zostanie alarm dźwiękowy i lampa stroboskopowa 
oraz automatycznie uruchomiony zostanie cykl 
planowanego wyłączenia urządzenia. Alarm 
dźwiękowy zamilknie po 15 sekundach zaś alarm 
świetlny Świecic się będzie do momentu 
całkowitego wyłączenia suszarki.. 
 

OFF: 
[dezaktywuj] 

Dezaktywuje alarm o niedoborze materiału 

 
Alarm przepustowości (oznaczony jako "Thruput") 
 

ON: 
[aktywuj] 

Jeśli alarm przepustowości jest włączony, 
uruchomi się on gdy materiał ze zbiornika 
retencyjnego zużywany będzie szybciej niż 
suszarka będzie  w stanie go uzupełniać. (Poziom 
materiału osiągnie parametr RTL przed 
upłynięciem czasu cyku próżniowego zgodnie z 
parametrem VTS). 
 

OFF:  
[dezaktywuj] 
 

Dezaktywuje alarm przepustowości 
 

 

Auto-Start Setup 
 

Ustawienie automatycznego uruchomienia suszarki o wyznaczonych 
godzinach w wyznaczonych dniach. Pozwala na ustawienie 
automatycznego włączenia suszarki jednorazowo lub regularnie. 
 

Blower Setup Ustawienie prędkości dmuchawy.  
(częstotliwość jest proporcjonalna do prędkości obrotowej dmuchawy) 
High Freq: 60  (Najwyższa dopuszczalna prędkość dmuchawy) 
Drive freq: 40 (Bieżąca prędkość dmuchawy) 
 

Change Password   Zmiana hasła dostępu do panelu ustawień. Hasło domyślne to 22222. 
Ustawienie hasła na 00000 wyłącza ochronę za pomocą hasła. 
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Change Parameters 
 

Zmiana parametrów. Patrz str. 30. 
 

Communications 
 

Ustawienia komunikacji.  Patrz str. 36. 

Convey Setup 
 

Ustawienia przenośnika - Ustawienia przenośnika materiału - 
opcjonalne - korzysta z dedykowanych wyjść na płycie we/wy, które 
pozwalają na kontrolowanie ładowarki(ładowarek) klienta. 
Patrz Diagram okablowania płyty we/wy na str. 59  

 Loader 1 - Enabled / Disabled [Ładowarka 1 - Wł/Wył]- Zatrzymuje 
pracę ładowarki doprowadzającej materiał do leja nasypowego - w 
ramach sekwencji wyłączenia urządzenia.  

 Loader 2 - Enabled / Disabled [Ładowarka 2 - Wł/Wył]-  - Kiedy 
materiał jest gotowy, ładowarka przenosi suchy materiał ze 
zbiornika retencyjnego. Po włączeniu, określ przepustowość lub 
wagę. 

 Reset Totalizer [zresetuj licznik]- Zeruje zważone wartości, tj. 
informacje na temat łącznej wagi materiału odprowadzanego z 
suszarki od czasu poprzedniego resetu licznika.   
 

Display Setup 
[ustawienia 
wyświetlacza] 

Włącz/wyłącz wyświetlanie informacji na ekranie  
 
I/O Status - Enabled/Disabled - [status We/Wy - wł/wył] Wyświetla 
informacje We/Wy na ekranie głównym. 
 
Cycle Info - Enabled/Disabled - [Info. nt. cyklu - wł/wył] Wyświetla 
informacje na temat cyklu na ekranie głównym. 
 
Fill Time - Enabled / Disabled - [czas napełniania - wł/wył] Wyświetla 
czas napełniania na ekranie głównym.  

 

Dry Purge Setup 
[ustawienia suchego 
nawiewu] 
 

Purge Cham - Enabled / Disabled [nadmuch komory - wł/wł] - Nawiewa 
osuszone powietrze oczyszczające komorę próżniową i otaczające 
materiał w zbiorniku retencyjnym. Po włączeniu, suszarka nawiewać 
będzie powietrze bez przerwy, nawet w trybie STOP. 
 

Purge Interval - [odstęp nadmuchu] Przerwa w sekundach 
pomiędzy kolejnymi cyklami oczyszczania. 
 

Purge Duration - [długość nadmuchu] Czas trwania, w sekundach, 
jednego cyklu oczyszczania.  
 

Loadcell Setup 
 

Ustawienia ogniwa obciążnikowego - Patrz str. 28. 
 

Preheat Setup 
[ustawienia 
ogrzewania 
wstępnego] 

Preheat Mode [Tryb ogrzewania wstępnego] - Auto lub czas - Czas 
wstępnego ogrzewania materiału w leju nasypowym, domyślna 
wartość to 30 minut.  
 
Preheat Time - czas ogrzewania wstępnego. 
 

Print Setup 
 

Ustawienia zapisu - patrz str. 47 
 Event Log: Enabled/disabled [Log zdarzeń: wł/wył] 

 Interval [odstęp]: 60s (temperatury, ciśnienie) 

 Content: Standard/Detail [Treść: Standardowa/Szczegółowa] 

 Print All [zapisz wszystko]- Zapisuje parametry, log zdarzeń i log 
alarmów. 
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 Print Parameters [zapisz parametry]- Zapisuje listę parametrów przez 
zapisanie na dysku USB  

 Print Event Log [zapisz log zdarzeń] - Zapisuje log zdarzeń przez 
zapisanie na dysku USB  

 Print Alarm Log [zapisz log alarmów] - Zapisuje log alarmów 

 Clear Event Log [oczyść log zdarzeń] - Usuwa wszystkie wpisy z logu 
zdarzeń 

 Clear Alarm Log [oczyść log alarmów] - Usuwa wszystkie wpisy z logu 
alarmów 
 

System 
 

Display Firmware [oprogramowanie sprzętowe]- Wyświetla informacje na 
temat CPU, płyty We/Wy, modelu 
 

Language [język] - Wybierz język 
 

Real-Time Clock [zegar]- Ustaw datę, format daty i godzinę. 
 

Restore Parameters [przywracanie parametrów] - Przywraca wszystkie 
parametry do wartości fabrycznych  
 

Restore All [pełne przywracanie] - Przywraca wszystkie ustawienia do 
wartości fabrycznych 
 

Update Firmware [aktualizacja oprogramowania] - Aktualizuje 
oprogramowanie sprzętowe VBD-150.  Parz str. 55. 
 
Save Settings [zapisywanie ustawień]- Zapisuje bieżące ustawienia w 
pamięci trwałej. 
 

Restore Settings [przywracanie ustawień] - Wczytuje ustawienia 
zapisane w pamięci trwałej. 
 

Temperature Setup 
[ustawienia 
temperatury] 
 
 
 
 
Energy Saver 
[tryb oszczędzania 
energii] 

Units [jednostki]: stopnie Fahrenheita (F) lub Celsjusza(C) 
 

Display Precision[precyzja]: Ustawienie “Standard” podaje temperaturę 
w pełnych stopniach, ustawienie "High" wyświetla temperaturę do jednego 
miejsca po przecinku.  
 

Energy Saver (OFF/ON)[wł/wył]: Włączenie uruchamia tryb oszczędzania 
energii, który minimalizuje zużycie energii potrzebnej do ogrzewania 
materiału poprzez wyłączanie kiedy to możliwe grzejnika i dmuchawy. W 
chwili, gdy wylotowa temperatura na leju nasypowym osiągnie wartość 
określoną w ustawieniach trybu oszczędzania energii (E.S. Temp), 
dmuchawa i grzejnik zostają wyłączone na okres określony w 
ustawieniach trybu oszczędzania energii (E.S. Time), lub do zakończenia 
cyklu, cokolwiek nastąpi wcześniej. 
 

E.S. Temp (parametr ESM): Domyślnie 125 st. F.  
E.S. Time (parametr EST): Domyślnie 30 minut.  
 

Vacuum Setup  
[ustawienia cyklu 
próżniowego] 

Vacuum Time [długość cyklu próżniowego] (Tvac): Czas trwania cyklu 
próżniowego. 
 
Pressure Set Point [wartość zadana ciśnienia] (PSET): 085mmHg 
Ciśnienie bezwzględne, do którego ewakuowana będzie komora 
próżniowa. 
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Pressure Delta [delta ciśnienia] (PDelt): (020 mmHg) Strefa nieczułości 
ciśnienia 
 

Display: ABS/DIFF  Wyświetlane ciśnienie powietrza, wartość 
bezwzględna - ABS (w odniesieniu do zera lub próżni idealnej), ciśnienie 
względne w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego - DIFF. 
 

Unit [jednostka]: Wyświetlanie wartości w mmHg (milimetrach słupka 
rtęci) lub inHg (calach słupka rtęci) 

 
Parametry 
 

Wszystkie sterowniki Maguire VBD działają zgodnie z określonymi PARAMETRAMI 
wewnętrznymi. Z uwagi na duże zróżnicowanie potrzeb naszych klientów, stworzyliśmy 
możliwość zmiany wartości parametrów za pośrednictwem klawiatury pomocniczej. W 
większości zmiana którekolwiek z tych parametrów nie będzie konieczna. Cześć z 
najczęściej dostosowywanych parametrów jest dostępna również z poziomu ekranu 
głównego. Aby uzyskać dostęp do parametrów i możliwość ich edycji, patrz podpunkt 
Zmiana parametrów w niniejszej sekcji: 

 

 
WAŻNE 

 

Zmiana parametrów może wpływać na wydajność suszarki. Stanowczo zalecamy 
ochronę dostępu do tych wartości poprzez zmianę domyślnego hasła dostępu.  
Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, upewnij się, że wiesz co robisz. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z technikiem Maguire przed 
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.  

 

PT1 

 

DT1 

 

UT1 

 

PTS 

 

OT1 

 

NH1 

 

SO1 

 

MP1 

 

PHT 

 

PTD 

 

MAX 

 

BDT 

 

VTS 

 

VPL 

 

VPD 

 

LVT 

 

PD Loop Proportional  

[pętla PD proporcjonalna] 

PD Loop Derivative 

[pętla PD pochodna] 

PD Loop Update Time 

[czas aktualizacji pętli PD] 

Temperature Set-Point 

[wartość zadana temperatury] 

Heat1 Over-Target Alarm 

[alarm przekroczenia Heat1] 

Heat1 No Heat Alarm 

[alarm o braku ogrzew Heat1] 

Heat1 Set-Point Off. Percent 

[odchyl. wart. zad. Heat1 %] 

Heat1 Max Percent 

[wartość maksymalna Heat1 %] 

Preheat Time 

[czas ogrzewania wstepnego] 

Preheat Target Delta 

[delta docel. ogrz. wstepn.] 

Max Temp Set-Point 

[maks. wart. zadana temp.]  

Blower Delay Time 

[opóźnienie dmuchawy] 

Vacuum Time Setting 

[czas cyklu próżniowego] 

Vacuum Pressure Low 

[niskie ciśnienie próżn.] 

Vacuum Pressure Delta 

[delta ciśnienia próżn.] 

Low Vacuum Timeout 

[opóźn. nisk. próżn.] 

VPI 

 

NVT 

 

VGD 

 

VFA 

 

VFT 

 

VDT 

 

ELT 

 

CTM 

 

CTR 

 

HDD 

 

KDF 

 

LCZ 

 

LST 

 

VCH 

 

VCL 

 

RHH 

 

Vessel Purge Interval 

[opóźn. nadmuchu] 

No Vacuum Timeout 

[brak opóźn. próżn.] 

Vacuum Gate Delay 

[opóźnienie bramy próżn.] 

Vessel Fill Adjust 

[dostos. napeł. komory] 

Vessel Fill Time 

[czas napełn. komory] 

Vessel Dump Time 

[czas opróżn. komory] 

Event Logging Time 

[czas rejestr. zdarzeń] 

Cool-down Temperature 

[temperatura stygnięcia] 

Cool-down Timer 

[czas stygnięcia] 

HH Dump Delay 

[opóźn. opróżniania leja] 

Loadcell Stable Wt. 

[waga stabil. ogn obciąż] 

Loadcell Zero 

[zerowanie ogn. obciąż.] 

Loadcell Stable Time 

[czas stabil. ogn obciąż] 

Vac. Chamber Hi Level 

[maks wypełn. komory] 

Vac. Chamber Low Level 

[minim wypełn. komory] 

Ret. Hopper Hi Level 

[maks wypełn zbiorn ret] 
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VSO 

 

VFR 

 

VDR 

 

VCT 

 

VPT 

Vacuum Shutdown Offset 

[odchyl. wyłączenia próżn.] 

Vacuum Chamber Fill Rate 

[tępo napełn. kom. próżn.] 

Vacuum Chamber Dump Rate 

[tempo opróżn. kom. próżn.] 

Vacuum Dump Threshold 

[próg opróżn. kom. próżn.] 

Vacuum Purge Timer 

[czas nadmuchu kom. próżn.] 

RTL 

 

ESM 

 

EST 

 

LTP 

 

LTC 

 

WST 

Ret. Hopper Low Level 

[minim wypełn zbiorn ret] 

Energy Savings Mode 

[tryb oszczędz. energii] 

Energy Savings Time 

[czas aktyw oszcz energ] 

Loader Trip Point 

[włączenie ładownicy] 

Ldr. Thruput Cutoff 

[wyłączenie ładownicy] 

Weight Settle Time 

[czas stabilizacji wagi] 
 

CZASY wyrażane są w pełnych sekundach lub pełnych minutach. 

PROCENTY wyrażane są w pełnych procentach. 

TEMPERATURY wyrażane są w pełnych stopniach (Fahrenheita lub Celsjusza). 

TERM służy do obliczenia wartości. 

 

PT1 Heat1 Proportional – Term – 00040 

Parametr pozwala na dostosowanie temperatury wyjściowej leja nasypowego. Nie należy 

zmieniać jego wartości bez konsultacji z technikiem Maquire. Proporcjonalny term (lub 

"przyrost") zmienia wartość temperatury wylotowej leja nasypowego proporcjonalnie do 

bieżącej różnicy wartości błędu pomiędzy temperaturą zadaną a bieżącą. 

 

DT1 Heat1 Derivative – Term – 00015 

Parametr pozwala na dostosowanie temperatury wyjściowej leja nasypowego. Nie należy 

zmieniać jego wartości bez konsultacji z technikiem Maquire. Tempo zmian błędu procesu 

obliczane jest przez określenie nachylenia błędu w czasie (tj. jego pierwszej pochodnej w 

odniesieniu do czasu) oraz pomnożenia tej wartości przez pochodny przyrost. 

 

UT1 Heat1 Update Time – Czas – 00415 

Parametr składa się z dwóch części. Pierwsze trzy cyfry określają czas, w sekundach, 

pomiędzy uaktualnieniami PID w sytuacji, gdy temperatura wlotowa leja nasypowego, T1a, 

jest POWYŻEJ wartości zadanej. Ostatnie dwie cyfry określają czas, w sekundach, 

pomiędzy uaktualnieniami PID w sytuacji, gdy temperatura wlotowa leja nasypowego, T1a, 

jest PONIŻEJ wartości zadanej. 

 

PTS Heat1 Temperature Set-Point (Temperatura) – 00150 

Ustawienie temperatury powietrza na wejściu do leja nasypowego w F° lub C° 

 

OT1 
 

Heat1 Over-Temp Alarm – Procent – 06006 

Pierwsze trzy cyfry określają czas, w sekundach, w jakim bieżąca temperatura musi 

osiągnąć wartość przewyższającą zadaną temperaturę grzejnika leja nasypowego o 

wartość w stopniach określaną przez 4. i 5. cyfrę parametru, przed wystąpieniem alarmu 

nadmiernej temperatury. 

 

NH1 
 

Heat Hopper No Heat Alarm – Sekundy – 120 

Parametr określa maksymalny czas, w sekundach, od rozpoczęcia cyklu pracy, w którym 

eden z poniższych warunków musi zostać wykryty: temperatura musi wzrosnąć o 20 stopni 

lub zbliżyć się o przynamniej 20 procent do temperatury docelowej. W przypadku 

niewystąpienia żadnego z powyższych warunków, uruchomiony zostanie alarm "NO HEAT" 

[brak ogrzewania]. Sygnalizuje to awarię grzejnika lub dmuchawy. Parametr chroni również 

grzejnik przed przegrzaniem w przypadku awarii dmuchawy lub blokady przepływu 

powierza. 
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SO1 
 

Heat Hopper Set-Point Offset – Stopnie – 03002 

Odchylenie wartości zadanej temperatury leja nasypowego. Element kontroli cieplnej. 

Odchylenie od wartości docelowej w stopniach. Pierwsze 3 cyfry określają liczbę sekund, 

przez jaka utrzymywać się winno odchylenie. 4. i 5. cyfra określają liczbę stopni poniżej 

wartości zadanej.. 

 

MP1 
 

Heat Hopper Maximum Percent – Procent – 00100 

Ograniczenie cyklu pracy grzejnika. 

 

PHT 
 

Preheat Time – Czas w minutach – 00030 

Czas w minutach, przez jaki materiał w leju nasypowym jest ogrzewany po zimnym 

uruchomieniu przed rozpoczęciem normalnej sekwencji pracy suszarki. 

 

PTD 
 

Preheat Target Delta – Stopnie – 00030 

Jeśli tryb ogrzewania wstępnego ustawiony jest na AUTO (nie czas), cykl ten zakończy się 

z chwilą, gdy temperatura powierza opuszczającego lej nasypowy (T2) znajdzie się w 

zakresie PTD stopni od temperatury powierza wchodzącego do leja (T1). 

 

MAX 
 

Max Temp Set-Point (temperatura) – 00350 

Maksymalna dopuszczalna temperatura w pełnych stopniach. 

 

BDT 
 

Blower Delay Time (Czas w sekundach) – 02002 

Pierwsze dwie cyfry określają opóźnienie, w sekundach, pomiędzy włączeniem dmuchawy 

a uruchomieniem grzejnika leja nasypowego. Ostanie dwie cyfry określają opóźnienie, w 

sekundach, pomiędzy wyłączeniem dmuchawy a zatrzymaniem grzejnika leja nasypowego  

 

VTS 
 

Vacuum Time Setting (Czas w minutach) – 00020 

Czas trwania cyklu próżniowego w minutach. 

 

VPL 
 

Vacuum Pressure Low (mm Hg bezw.) – 00080 

Ciśnienie (bezwzględne w mm, bezwzględne w calach, różnica w mm, różnica w calach), 

osiągane i utrzymywane przez system próżniowy. Domyślna wartość bezwzględna w mm. 

 

VPD 
 

Vacuum Pressure Delta (mm słupka rtęci) – 00020 

Różnica ciśnienia powyżej VPL, przy której włącza się generator próżniowy. Wartość w mm 

słupka rtęci powyżej VPL. 

 

LVT Low Vacuum Timeout – Sekundy – 00120  

Czas, w sekundach, działania generatora próżniowego przed uruchomieniem alarmu LOW 

VACUUM [niewystarczające podciśnienie]. Generator próżniowy będzie w dalszym ciągu 

próbował osiągnąć zadane podciśnienie po uruchomieniu alarmu.  

 

VSO Vacuum Shutdown Offset – Sekundy – 00015 

Czas, w sekundach, po którym wygaśnie czas cyklu próżniowego (VTS), po czym nastąpi 

wyrównanie ciśnień w komorze próżniowej.  

 

VFR Vacuum Chamber Fill Rate – gramy/sek. – 00580 

Prędkość napełniania komory próżniowej w sekundach. Wykorzystywana do obliczania 

czasu napełniania komory próżniowej.  

 

VDR Vacuum Chamber Dump Rate – gramy/sek. – 00580 

Prędkość opróżniania komory próżniowej w sekundach. Wykorzystywana do obliczania 

czasu opróżniania komory próżniowej.  
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VCT Vacuum Dump Threshold – gramy/sek. – 00115 

W czasie opróżniania komory próżniowej (do zbiornika retencyjnego), stale obliczana jest 

prędkość przepływu materiału. Jeśli sięgnie ona VTT, informując o opróżnieniu komory 

próżniowej, zamykany jest zawór opróżniania komory próżniowej. 

VPT Vacuum Purge Timer – Sekundy – 00005 

W czasie wyrównywania ciśnień w komorze próżniowej, jest to dodatkowy czas, w 

sekundach, po uzyskaniu ciśnienia atmosferycznego, pozwalający na rzeczywiste 

wyrównanie ciśnień.  

VPI Vessel Purge Interval – sek./sek. – 15180 

Częstotliwość i długość trwania nadmuchu komory próżniowej suchym powietrzem. 

Wartości domyślne to częstotliwość co 3 minuty (180 sek.) i czas trwania 15 sek. 

NVT No Vacuum Timeout (liczba powtórzeń, czas w sekundach) – 00345 

Pierwsze trzy cyfry określają liczbę powtórzeń cykli zaworów próżniowych jeśli nie udaje 

się osiągnąć podciśnienia. Podczas każdego ponownego cyklu, zawory są otwierane i 

zamykane. Ostatnie dwie cyfry określają czas, w sekundach, w jakim ciśnienie komory 

osiągnąć musi wartość 200 mm słupka rtęci poniżej ciśnienia atmosferycznego aby nie 

została podjęta próba powtórzenia. 

VGD Vacuum Gate Delay (czas w sekundach) – 00003 

Czas, w sekundach, jaki musi minąć pomiędzy otworzeniem zaworów próżniowych a 

kolejnym zdarzeniem (otwarciem zaworu napełniania lub opróżniania komory próżniowej).  

VFA Vacuum Fill Adjust (liczba powtórzeń, procent) – 00310 

Parametr dwuczęściowy. Pierwsze trzy cyfry określają liczbę powtórzeń próby napełnienia 

komory próżniowej (domyślnie 3 próby). Ostatnie dwie liczby określają minimalny 

dopuszczalny procent poniżej wagi maksymalnego wypełnienia komory próżniowej 

(parametr VTH). Po trzeciej nieudanej próbie aktywowany zostaje alarm "Low Batch" [zbyt 

mała partia materiału], zaś VBD kontynuuje próby napełnienia komory. 

VFT Vessel Fill Time (czas w sekundach) – 00035 

Czas, w sekundach, przez który zawór napełniania komory próżniowej pozostanie otwarty 

o ile nie zostanie osiągnięty maksymalny poziom wypełnienia komory próżniowej (VTH). 

VDT Vessel Dump Time - (Czas w sekundach) – 00035 

Czas, w sekundach, przez który zawór opróżniania komory próżniowej pozostanie otwarty 

o ile nie zostanie osiągnięty poziom wypełnienia zbiornika retencyjnego (RTH).  

ELT 
 

Event Logging Time (Czas w sekundach) – 00060 

Czas, w sekundach, pomiędzy tworzeniem kolejnych logów danych (jeśli logi są włączone)   

CTM Cool-Down Temperature – Stopnie - 00120 Fahrenheita lub 00050 Celsjusza 

Docelowa temperatura studzenia leja nasypowego w czasie planowego wyłączenia 

urządzenia. 

CTR Cool-Down Timer – Minuty - 00030 

Planowany czas osiągnięcia docelowej temperatury studzenia (parametr CTM). 

HDD Heat Hopper Dump Delay - Sekundy - 0004 

Opóźnienie, w sekundach, pomiędzy wyłączeniem systemu ogrzewania a uwolnieniem 

materiału z leja nasypowego do komory próżniowej. Jest to czas potrzebny na zatrzymanie 

dmuchawy.  
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KDF Loadcell Stable Weight – liczba impulsów – 00006 

Maksymalna dopuszczalna fluktuacja w bezwzględnej liczbie impulsów ogniwa 

obciążnikowego pozwalających na uzyskanie stabilnego odczytu wagi. 

LCZ Loadcell Zero – liczba impulsów – 01000 

Minimalna dopuszczalna liczba impulsów w czasie zerowania ogniw obciążnikowych. 

LST Loadcell Stable Time – milisekundy – 00100 

Czas, w milisekundach, w jakim impulsy z ogniw obciążnikowych musza pozostawać w 

granicach KDF aby wygenerować stabilny odczyt wagi. 

VCH Vacuum Chamber High Level – waga - 00035 

Ilość materiału przesypywana do komory próżniowej z leja nasypowego. Określana 

również jako "Waga wypełnienia". 

VCL Vacuum Chamber Low Level – waga - 00005 

Dwa warunki aktywowane są przez VTL.   

W trybie oczyszczania, zawór napełniania komory próżniowej pozostaje otwarty do chwili 

przekroczenia tej wartości przez materiał w komorze próżniowej. Jeśli rozpoczynany jest 

cykl automatyczny, ostrzeżenie o "materiale w komorze próżniowej" aktywowane zostanie 

w momencie osiągnięcia lub przekroczenia tego poziomu. 

RHH Retention Hopper High Level – waga - 00035 

Ilość materiału (maksymalna) uwalnianego do zbiornika retencyjnego z komory próżniowej. 

RHL Retention Hopper Low Level – waga - 00005 

Trzy warunki aktywowane są przez RTL.   

W trybie oczyszczania, zawór opróżniania komory próżniowej pozostaje otwarty do chwili 

przekroczenia tej wagi przez materiał w zbiorniku retencyjnym. Jeśli rozpoczynany jest cykl 

automatyczny, ostrzeżenie o "materiale w zbiorniku retencyjnym" aktywowane zostanie w 

momencie osiągnięcia lub przekroczenia tego poziomu. W cyklu automatycznym, ilość 

materiału w zbiorniku retencyjnym nie może być wyższa od tej wartości aby możliwe było 

opróżnienie komory próżniowej. 

ESM Energy Savings Mode – temperatura – 000125 

W trybie oszczędzania energii, gdy temperatura powietrza opuszczającego lej nasypowy 

jest równa lub wyższa niż ta wartość, oraz jeśli upłynął czas do następnego cyklu 

oszczędzania energii, uruchamiany jest tryb oszczędzania energii. 

EST Energy Savings Time – minuty – 00030 

Jeśli uruchomiono i aktywowano tryb oszczędzania energii, czas aktywacji oszczędzania 

energii określa czas po jakim praca w trybie oszczędzania energii będzie reaktywowana w 

celu ponownego podniesienia temperatury materiału. 

LTP Loader Trip Point – waga (1/10 funta lub kilogram) – 00005 

Jeśli ładownica 2 (na wyjściu z urządzenia) jest aktywna, zaś ilość materiału w zbiorniku 

retencyjnym osiągnie lub przekroczy tą wartość, ładownica 2 zostanie uruchomiona. 

LTC Loader Throughput Cutoff – waga/min. – 00005 

Jeśli tryb ładownicy 2 (na wyjściu z urządzenia) ustawiony jest na “THRUPUT” 

[przepustowość], zaś ilość materiału w zbiorniku retencyjnym jest równa lub niższa od TLP, 

zaś przepustowość spada poniżej wartości tego parametru (LTC), ładownica 2 zostanie 

wyłączona. 

WST Weight Settle Time – sekundy – 00005 

Czas, w sekundach, po zamknięciu zaworu napełniającego komory próżniowej, w którym 

pozwala się materiałowi na stabilizacje zaś suszarce na uzyskanie precyzyjnego pomiary 

wagi.  
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Zmiana parametrów 

 

 
WAŻNE 

 

Zmiana parametrów może wpływać na wydajność suszarki. Stanowczo zalecamy 
ochronę dostępu do tych wartości poprzez zmianę domyślnego hasła dostępu.  
Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, upewnij się, że wiesz co robisz.  

 
Aby uzyskać dostęp do parametrów wewnętrznych należy wejść do trybu konfiguracji [Setup Mode].   
Domyślne hasło dostępu do trybu konfiguracji to: 2222 
Przed zmianą jakiegokolwiek PARAMETRU konieczne jest zatrzymanie pracy urządzenia.,  

 

Wciśnij: 

   

aby wywołać wybór trybów i 
wybrać tryb konfiguracji 
(ikona kół zębatych). 

Na ekranie 
pojawi się: 

SETUP  

ENTER PASSWORD 

0_ _ _ _ 

 
 

Wpisz: 5-cyfrowe hasło. (Hasło domyślne to 22222).  
Zmieniaj cyfry za pomocą przycisków  . 
Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry i 
zakończyć. 

Na ekranie 
pojawi się:  

 

SETUP  

►Alarm Setup 

  Auto-Start Setup 

  Change Password  ▼ 

Wciśnij: kilkukrotnie przycisk  aby przejść do opcji 
“Change Parameters” [zmiana parametrów].  
Wciśnij ENTER aby przejść do zmiany parametrów. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

PARAM. SETUP    BACK 

Heat1 Proportional 

Term    PT1 

►00040 ▼ 

Wciśnij: przycisk  aby przechodzić do kolejnych 
parametrów. Wciśnij ENTER aby wybrać parametr. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

PARAM. SETUP    BACK 

Heat1 Proportional 

Term    PT1 

►00040 ▼ 

Wciśnij: Po wybraniu parametry, wybrana zostaje pierwsza 
cyfra po lewej. Wciskaj klawisze   aby 
dostosować jej wartość.  Wciśnij ENTER aby przejść 
do kolejnej cyfry i zakończyć. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

PARAM. SETUP    BACK 

Heat1 Proportional 

Term:     PT1 

►00040 ▼ 

Wciśnij: Po zakończeniu edycji parametrów, wciskaj przycisk 
 aby przejść na dół listy parametrów i wybrać 

opcję BACK [powrót]. Wciśnij ENTER aby opuścić 
edycję parametrów. Jednokrotne wciśnięci 
czerwonego przycisku zasilania również zakończy 
edycję parametrów.  

Na ekranie 
pojawi się: 

 

PARAM. SETUP   ►BACK 

Heat1 Proportional 

Term:     PT1 

00040 ▼ 
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Konfiguracja komunikacji 
 

Oprogramowanie VBD-150 umożliwia komunikacje za pośrednictwem sieci Ethernet i protokołu MLAN. 
Więcej informacji na temat protokołu MLAN dla suszarki VBD-150 znaleźć można w instrukcji dla 
protokołu MLAN dostępnej na stronie internetowej  Maguire Products Inc. 

 

Wciśnij: 

   

aby wywołać wybór trybów i 
wybrać tryb konfiguracji 
(ikona kół zębatych). 

Na ekranie 
pojawi się: 

SETUP  

ENTER PASSWORD 

0_ _ _ _ 

 
 

Wpisz: 5-cyfrowe hasło. (Hasło domyślne to 22222).  
Zmieniaj cyfry za pomocą przycisków  . 
Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry i 
zakończyć. 

Na ekranie 
pojawi się:   

Wciśnij: kilkukrotnie  przycisk  aby przejść do opcji  
“Communications” [komunikacja].  Wciśnij ENTER 
aby przejść do ustawień komunikacji. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MODE=SETUP      BACK 

►MLAN ID        001 

 View MAC Address 

 View TCP/IP Addr  ▼ 

Komunikacja MLAN za pośrednictwem sieci Ethernet wymaga numeru ID w przedziale od 001 do 255 
oraz adresu IP wraz z adresem podsieci i bramki (jeśli ma zastosowanie). 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do MLAN ID.  Domyślnie, 
numer  ID wynosi 001.  Jeśli chcesz zmienić numer 
ID wciśnij ENTER aby wybrać MLAN ID.  Po 
wybraniu MLAN ID podkreślona zostanie pierwsza 
liczba po lewej. Wciskaj klawisze   aby 
dostosować jej wartość.  Wciśnij ENTER aby przejść 
do kolejnej cyfry i zakończyć. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MODE=SETUP      BACK 

►MLAN ID        001 

 View MAC Address 

 View TCP/IP Addr  ▼ 

Wciśnij: Po zakończeniu edycji numeru ID wciśnij   aby 
przejść na dół listy do pozycji TCP/IP Setup 
[ustawienia TCP/IP]. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MODE=SETUP      BACK 

 View MAC Address 

 View TCP/IP Addr              
►TCP/IP Setup           

Wciśnij: ENTER to aby rozpocząć edycje adresu IP, podsieci 
i bramki.  Domyślnie dla VBD-150 ustawiony jest 
statyczny adres IP 192.168.000.001 z adresem 
podsieci 255.255.255.0 i bramką domyślną 
192.168.000.001.  Wciskaj klawisze   aby 
dostosować wartość wybranej cyfry. Wciśnij ENTER 
aby przejść do kolejnej cyfry i zakończyć. Po 
zakończeniu edycji adresu IP, pojawi się adres 
podsieci i bramki, które będzie można edytować  w 
ten sam sposób.   

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MODE=SETUP      BACK 

     Static IP 

►[192.168.000.001]  
 

Wciśnij: ENTER przy wybranym statycznym IP aby przejść 
do DHCP. 
 
W przeciwnym wypadku aby określić adres IP, 
wciśnij klawisz  aby przejść do adresu IP. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MODE=SETUP      BACK 

►    Using DHCP 

 

        

Wciśnij: Po zakończeniu edycji przejdź do pozycji BACK i 
wciśnij ENTER aby wyjść z ustawień komunikacji.  

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MODE=SETUP     ►BACK 

     Static IP 

 [192.168.000.001]  
 

 

  



Maguire Products, Inc. 

Wyd.: 2 września 2014 r. – VBD-150 37 

VBD - Vacuum Dryer 

 
 
Osuszanie i oczyszczanie filtra powietrza/regulatora 

 
Filtr powietrza ma za zadanie usuwanie wilgoci i 
zanieczyszczeń z powietrza doprowadzanego do 
urządzenia oraz ochronę elementów suszarki. Filtr 
powietrza należy regularnie osuszać. 
 

 
WAŻNE 

 

Powietrze doprowadzane do Suszarki nie może 
być naolejone. Może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia. Stosuj tylko czyste, suche i wolne od 
oleju powietrze. 

 

 

 
 
 
 
 
Dostosowanie ciśnienia powietrza 

 

Ciśnienie powietrza 

 

Ciśnienie powietrza wpływa na zdolność urządzenia do wytwarzania 
próżni. Zalecamy utrzymywanie ciśnienia na poziomie 85 PSI w czasie 
bezczynności urządzenia. W czasie pracy generatora próżniowego 
zużywane jest powietrze więc należy obserwować odczyty PSI w czasie 
generowania podciśnienia przez suszarkę. Wskazanie powinno 
utrzymywać się również w czasie pracy zespołu próżniowego. Jeśli 
występują problemy z utrzymaniem ciśnienia, oznacza to, że linia 
doprowadzająca powietrze ma niewłaściwe rozmiary. 
 

 
WAŻNE 

 

Powietrze doprowadzane do Suszarki nie może być 
naolejone. Może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia. Stosuj tylko czyste, suche i wolne od oleju 
powietrze. 

 

  

 

Konserwacja 
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Kalibracja ogniwa obciążnikowego 
 
Kalibracja wagi zerowej 

 
UPEWNIJ SIĘ, ŻE Włączono doprowadzenie powietrza.  
UPEWNIJ SIĘ, ŻE Komora próżniowa i zbiornik retencyjny są PUSTE. 
UPEWNIJ SIĘ, ŻE Komora próżniowa i zbiornik retencyjny wiszą/spoczywają swobodnie na ogniwach obciążnikowych.   
UPEWNIJ SIĘ, ŻE Podłączono przewody powietrzne. 
 
KALIBRACJA ZEROWA OGNIWA OBCIĄŻNIKOWEGO 

Przeprowadź następująca sekwencję: 

Wciśnij: 

   

aby wywołać wybór trybów i 
wybrać tryb konfiguracji 
(ikona kół zębatych). 

Na ekranie 
pojawi się: 

MODE=SETUP  

ENTER PASSWORD 

0_ _ _ _ 

 

  

Wpisz: 5-cyfrowe hasło. (Hasło domyślne to 22222).  
Zmieniaj cyfry za pomocą przycisków  . 
Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry i 
zakończyć. 

Na ekranie 
pojawi się:  

 

MODE=SETUP  

► Alarm Setup 

  Blower Setup 

  Change Password     

▼ 

Wciśnij: kilkukrotnie przycisk  aby podświetlić opcję 
“Loadcell Setup” [konfiguracja ogniw 
obciążnikowych]   
Wciśnij ENTER aby wybrać. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

LOADCELL SETUP   

►BACK 

 VT LC:         -    

0 

 RH LC:         +    

0 

 Unit:          

Pounds▼ 

Opcje konfiguracji ogniw obciążnikowych: 
 

► VT LC - Bieżący odczyt w funtach lub kilogramach z ogniwa obciążnikowego komory próżniowej. 

► RH LC - Bieżący odczyt w funtach lub kilogramach z ogniwa obciążnikowego zbiornika retencyjnego. 

► Unit [jednostka]- Określ jednostki - funty lub kilogramy. 

► Precision [precyzja]- Standardowa w pełnych kilogramach lub funtach, wysoka w dziesiętnych 

częściach kilograma lub funta. 
► Calibrate Loadcell [kalibracja ogniwa]- Patrz poniżej. 

► LC1 (RH) - Liczba impulsów ogniwa na zbiorniku retencyjnym. 

► LC2 (VT) - Liczba impulsów ogniwa na komorze próżniowej. 

 
Kalibracja ogniw obciążnikowych -  VT to komora próżniowa, RH to zbiornik retencyjny. 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do pozycji Calibrate 
Loadcell [kalibracja ogniwa]. 
 
Wciśnij ENTER aby wybrać. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

LOADCELL SETUP   

►BACK 

 VT ZERO CALIB. 

 VT FULL CALIB. 

 RH ZERO CALIB. 

 RH FULL CALIB. 

 Restore Defaults     

▼     

Wciśnij: 

 
przyciski   aby przejść do VT ZERO CALIB.  
(kalibracja zerowa dla komory próżniowej) 
UPEWNIJ SIĘ, że komora próżniowa jest pusta.  
Wciśnij ENTER aby przejść do kalibracji zerowej. 

 

 

LOADCELL SETUP    

BACK 

►VT ZERO CALIB. 

 VT FULL CALIB. 

 RH ZERO CALIB. 

 RH FULL CALIB. 

 Restore Defaults     

▼     



Maguire Products, Inc. 

Wyd.: 2 września 2014 r. – VBD-150 39 

VBD - Vacuum Dryer 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do Continue [kontynuuj]. 
 
 

 

 

IF CALIBRATION IS 

DONE INCORRECTLY, 

IT MAY DISABLE SCALE 

 BACK      ►Continue 

Wciśnij: ENTER aby rozpocząć kalibracje zerową.  

 

 

LOADCELL ZERO 

-=- Wait -=- 

 

Wciśnij: przyciski   aby przejść do RH ZERO CALIB.  
(kalibracja zerowa dla zbiornika retencyjnego) 
UPEWNIJ SIĘ, że zbiornik retencyjny jest pusty.  
Wciśnij ENTER aby przejść do kalibracji zerowej. 

 

 

LOADCELL SETUP    

BACK 

 VT ZERO CALIB. 

 VT FULL CALIB. 

►RH ZERO CALIB. 

 RH FULL CALIB. 

 Restore Defaults     

▼     

Wciśnij: przycisk  aby przejść do Continue [kontynuuj]. 
 
 

 

 

IF CALIBRATION IS 

DONE INCORRECTLY, 

IT MAY DISABLE SCALE 

 BACK      ►Continue 

Wciśnij: ENTER aby rozpocząć kalibracje zerową.  

 

 

LOADCELL ZERO 

-=- Wait -=- 

 

 
Po zakończeniu, kalibracja obciążenia ZEROWEGO jest zakończona. Można również 
przeprowadzić kalibrację PEŁNEGO obciążenia, lecz zazwyczaj NIE JEST TO KONIECZNE. 
Jeśli w wyniku niedelikatnego traktowania zmienią się odczyty z ogniwa obciążnikowego, 
przesunięciu ulega cały zakres of ZERA do PEŁNEGO obciążenia jednocześnie. Kalibracja 
ZEROWA domyślnie resetuje cały zakres dla danego ogniwa, a tym samym koryguje również 
odczyty dla PEŁNEGO obciążenia. 
 
Kalibracja pełnego obciążenia 
 
Kalibrując PEŁNE OBCIĄŻENIE ogniwa, upewnij się, że ZNASZ dokładną wagę (w gramach 
lub funtach) obciążenia wprowadzanego do komory. Umieść obciążenie w komorze. 
 
Wprowadź DOKŁADNĄ wagę umieszczoną w komorze. Jednostki wagi to dziesiętne części 
funta lub kilograma, w zależności od jednostki wagi określonej w menu konfiguracji OGNIWA 
obciążnikowego. Waga powinna być zbliżona do 35,0 funtów lub 16,0 kilogramów.  
 
Po zakończeniu kalibracji PEŁNEGO obciążenia, jeśli na wyświetlaczu pojawia się informacja 
(BAD CELL) [błąd ogniwa], oznacza to, że wprowadzona wartość nie odpowiada wadze 
użytego obciążenia, zablokowany jest ruch komory,  LUB wystąpił błąd ogniwa. 
 
Kalibracja pełnego obciążenia - Kalibracja pełnego obciążenia przeprowadzana będzie 
zarówno dla komory próżniowej jak i zbiornika retencyjnego. Zaleca się stosownie obciążenia 
o znanej wadze. Umieść materiał o masie ok. 35 funtów w leju nasypowym. Wybierz opcję  
Manual Operations [sterowanie ręczne], Operation Outputs [sterowanie wyjściami], Vac Cham 
Fill [napełnianie komory próżniowej], aby uwolnić materiał z leja nasypowego do komory 
próżniowej przed rozpoczęciem kalibracji. 
Jeśli prowadzone są statystyki całkowitego zużycia materiału, zaleca się przeprowadzanie 
okresowej kalibracji pełnego obciążenia (mniej więcej co sześć miesięcy). 
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Wciśnij: 

   

aby wywołać wybór 
trybów i wybrać tryb 
konfiguracji (ikona kół 
zębatych). 

Na ekranie 
pojawi się: 

MODE=SETUP 

ENTER PASSWORD 

0_ _ _ _ 

 
 

Wpisz: 5-cyfrowe hasło. (Hasło domyślne to 22222).  
Zmieniaj cyfry za pomocą przycisków  . 
Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry i 
zakończyć. 

Na ekranie 
pojawi się:  

 

MODE=SETUP 

► Alarm Setup 

Blower Setup 

Change Password     

▼ 

Wciśnij: kilkukrotnie przycisk  by przejść do opcji 
“Loadcell Setup”[konfiguracja ogniw 
obciążnikowych]. Wciśnij ENTER aby kontynuować. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

LOADCELL SETUP   

►BACK 

VT LC:         -    

0 

RH LC:         +    

0 

Unit:          

Pounds▼ 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do Calibrate Loadcell 
[kalibracja ogniwa]. Wciśnij ENTER aby 
kontynuować. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

LOADCELL SETUP   

►BACK 

VT ZERO CALIB. 

VT FULL CALIB. 

RH ZERO CALIB. 

RH FULL CALIB. 

Restore Defaults     

▼ 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do  VT FULL CALIB i 
przeprowadzić kalibrację pełnego obciążenia dla 
komory próżniowej. 

  

Wciśnij: ENTER aby rozpocząć kalibrację.  Wciśnij  aby 
przejść do Continue [kontynuuj].  
 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

 

LOADCELL FULL 

Enter Weight: 0_._Lb 

 

Wciśnij: Za pomocą przycisków   ustaw wartość wagi. 
Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry. po 
zakończeniu ENTER rozpoczyna kalibrację. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

 

LOADCELL ZERO 

-=- Wait -=- 

 

Wciśnij: kilkukrotnie BACK [powrót] aby powrócić do najwyższego poziomu 
menu. Należy teraz przenieść materiał z komory próżniowej do 
zbiornika retencyjnego. Wybierz opcję  Manual Operations 
[sterowanie ręczne], Operation Outputs [sterowanie wyjściami], 
Ret Hop Fill [napełnianie zbiornika retencyjnego], aby przesypać 
materiał z komory próżniowej do zbiornika retencyjnego. 
Następnie powróć do kalibracji pełnego obciążenia. 
 

 

Wciśnij: ENTER aby rozpocząć kalibrację.  Wciśnij  aby 
przejść do Continue [kontynuuj].  
 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

 

LOADCELL FULL 

Enter Weight: 0_._Lb 

 

Wciśnij: Za pomocą przycisków   ustaw wartość wagi. 
Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry. po 
zakończeniu ENTER rozpoczyna kalibrację. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

 

LOADCELL ZERO 

-=- Wait -=- 
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Procedura oczyszczania 
 

Oczyszczanie ogrzewanego leja nasypowego 
 

 
UWAGA 

 

ROZRZANE POWIERZCHNIE NA LEJU NASYPOWYM: 
 
Podobnie jak w przypadku każdej innej suszarki, w urządzeniu 
występują ROZGRZANE POWIERZCHNIE, których należy unikać. 
Temperatury mogą sięgać 350F, (180C). 
 

Większość tego rodzaju powierzchni nie osiąga  niebezpiecznych 
temperatur, jednakże należy unikać kontaktu ze wszelkimi rozgrzanymi 
powierzchniami. 
 

 
WAŻNE 

 

Nie rozpoczynaj oczyszczania dopóki suszarkVBD-150 nie zostanie w 
odpowiedni sposób wyłączona.  
 

Procedurę wyłączenia opisano w sekci Uruchomienie i Działanie na stronie 20.  

Aby ułatwić procedurę oczyszczania, materiał znajdujący się w leju nasypowym można łatwo 
usunąć za pomocą załączonej nakładki do oczyszczania leja nasypowego. Z przodu leja 
nasypowego umieszczone drzwiczki umożliwiające dostęp do wnętrza leja na całej wysokości. 
O ile nie zostanie zdemontowany, lej nasypowy zamontowany jest na stałe.  
 
Zaleca się usunięcie materiału z leja przed otwarciem drzwiczek. Aby usunąć materiał z leja 
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: 
 

Opuść kołnierz zbiornika retencyjnego znajdujący się na 
spodzie komory próżniowej. Kołnierz przymocowany jest do 
podstawy komory za pomocą magnesów, pociągnij w dół aby 
odczepić. 

 
 

Opuść komorę wyłączając uniesienie komory próżniowej.  

 

Unieś blokadę prowadnicy po lewej stronie komory 
próżniowej. Podtrzymując blokadę w górze, wysuń 
prowadnicę komory próżniowej. Zwolnij blokadę pozwalając 
jej opaść na wysuniętą prowadnicę. 
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Wysuń komorę próżniową 

 

Zainstaluj nakładkę do oczyszczania leja 
nasypowego na cylindrach unoszących 
komorę próżniową. Zorientuj nakładkę w 
ten sposób, aby materiał usuwany był do 
tyłu suszarki. Przymocuj kawałek calowego 
węża do końcówki nakładki aby łatwiej 
skierować materiał do pojemnika. 

 

 

Unieś  nakładkę do oczyszczania leja 
nasypowego włączając system uniesienia 
komory próżniowej. 
 

 
UWAGA 

 

Ryzyko przyszczypnięcia - 
Nie zbliżaj palców do 
płaszczyzny uszczelnienia 
ponad komorą próżniową w 
czasie działania cylindrów. 
 

 

 

 

 
Otwieranie zaworu napełniania komory próżniowej w celu opróżnienia leja 
nasypowego 
 

Wciśnij: 
 
 

przycisk  aby przejść do pozycji Manual 
Operations [sterowanie ręczne]. 
 

Na ekranie 
pojawi się: 

===  SELECT MODE  ==== 

  Run Dryer 

 ►Manual Operations 

  Clean Out 
 

Wciśnij: ENTER aby przejść do ekranu sterowania 
ręcznego. 
 
 

Na ekranie 
pojawi się:  

 

MANUAL             BACK  

 ►Operate Outputs 

  Heater Test 

  Vacuum test         ▼ 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do pozycji Operate 
Outputs [sterowanie wyjściami] a następnie 
wciśnij ENTER. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MANUAL             BACK  

 ►Operate Outputs 

  Heater Test 

  Vacuum test         ▼ 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do Vac Cham Fill 
[napełnianie komory próżn.].  Następnie wciśnij 
ENTER.   
CSD (zamknięte) zmieni się na OPN (otwarte), 
otwierając zawór na dole leja nasypowego. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

OPERATE            BACK  

  Vac Gate Lower   CSD▲ 

 ►Vac Cham Fill    OPN          

  Vac Cham Dump    CSD▼ 
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Wciśnij: ENTER aby zamknąć zawór po usunięciu całego materiału  z 
ogrzewanego leja nasypowego. 
 
 
Można teraz otworzyć drzwiczki leja i przystąpić do jego 
oczyszczania.  
 

 

Czyszczenie i demontaż komory próżniowej 
 
Po wysunięciu komory próżniowej, można otworzyć zawór opróżniania komory aby przesypać 
materiał do zewnętrznego pojemnika, stosując poniższą procedurę:  
 

Wciśnij: 
 
 

przycisk  aby przejść do pozycji Manual 
Operations [sterowanie ręczne]. 
 

Na ekranie 
pojawi się: 

===  SELECT MODE  ==== 

  Run Dryer 

 ►Manual Operations 

  Clean Out 
 

Wciśnij: ENTER aby przejść do ekranu sterowania 
ręcznego. 
 
 

Na ekranie 
pojawi się:  

 

MANUAL             BACK  

 ►Operate Outputs 

  Heater Test 

  Vacuum test         ▼ 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do pozycji Operate 
Outputs [sterowanie wyjściami] a następnie 
wciśnij ENTER. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MANUAL             BACK  

 ►Operate Outputs 

  Heater Test 

  Vacuum test         ▼ 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do Vac Cham Dump 
[napełnianie komory próżn.].  Następnie wciśnij 
ENTER.  CSD (zamknięte) zmieni się na OPN 
(otwarte), otwierając zawór na dole komory 
próżniowej. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

OPERATE            BACK  

  Vac Gate Lower   CSD▲ 

  Vac Cham Fill    CSD          

 ►Vac Cham Dump    OPN▼ 

Wciśnij: ENTER aby zamknąć zawór po usunięciu całego materiału  z komory. Można teraz 
otworzyć komorę próżniową i przystąpić do jej oczyszczania.  
 

 
Wykorzystanie trybu oczyszczania - tryb oczyszczania otwiera wszystkie zawory pozwalając 
na swobodny przepływ materiału przez suszarkę. Materiał z leja nasypowego przesypany 
zostanie do komory próżniowej a następnie do zbiornika retencyjnego.  

 
Wciśnij: 
 
 

przycisk  aby przejść do pozycji Clean Out 
[oczyszczanie]. 
 
 
 

Na ekranie 
pojawi się: 

===  SELECT MODE  ==== 

  Run Dryer 

  Manual Operations 

 ►Clean Out 
 

Wciśnij: ENTER aby przejść do ekranu oczyszczania. 
 

Na ekranie 
pojawi się:  

 

CLEAN              BACK  

►Dump Heating Hopper 

 Dump Vacuum Chamber 

 Dump All     

Wciśnij: przycisk  aby przejść do "Dump Heating 
Hopper" [opróżnij lej nasypowy], "Dump Vacuum 
Chamber" [opróżnij komorę próżniową] lub 
"Dump All" [opróżnij wszystko]. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

MANUAL             BACK  

►Dump Heating Hopper 

 Dump Vacuum Chamber 

 Dump All     
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Wciśnij: ENTER aby rozpocząć oczyszczanie. 
Przykład pokazuje komunikat "Dumping Heat 
Hopper" [opróżnianie leja nasypowego]. 
 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

CLEAN             ►BACK  

Dumping Heat Hopper 

Press ENTER 

to Quit 

Tryb Clean Out otwiera i zamyka zawory aby pozwolić na przesypanie materiału przez urządzenie i 
wysypanie go na zewnątrz komory próżniowej i zbiornika retencyjnego suszarki VBD. Poziom materiału 
w zbiorniku retencyjnym musi być poniżej wartości parametru RTL aby możliwe było otworzenie 
zaworu opróżniania komory próżniowej. WAŻNE: W czasie cyklu oczyszczania nie zbliżaj rąk ani 
narządzi do któregokolwiek z zaworów. NIE WKŁADAJ rąk do urządzenia w trybie oczyszczania. 

Wciśnij: ENTER po zakończeniu oczyszczania. Na ekranie 
pojawi się: 

 

 

Exiting Clean Out 

-=- Wait -=- 

 

 
Serwisowanie/demontaż komory próżniowej 
 

WYŁĄCZ zasilanie główne.  

 

WYŁĄCZ doprowadzenie 
powietrza do suszarki 
 
Po wyłączeniu doprowadzenia powietrza, 
cylindry powietrzne opuszczają komorę 
próżniową na prowadnice.   

 

Odłącz przewody ze sprężonym powietrzem. 

 

Opuść kołnierz zbiornika retencyjnego znajdujący 
się na spodzie komory próżniowej. Kołnierz 
przymocowany jest do podstawy komory za 
pomocą magnesów, pociągnij w dół aby odczepić. 
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Unieś blokadę prowadnicy po lewej stronie komory 
próżniowej. Podtrzymując blokadę w górze, wysuń 
prowadnicę komory próżniowej. Zwolnij blokadę 
pozwalając jej opaść na wysuniętą prowadnicę. 

 

Po pełnym wysunięciu 
prowadnic, można przystąpić 
do oczyszczania lub usunięcia 
komory próżniowej. 

  

Po demontażu komory próżniowej, należy 
zachować ostrożność aby nie uszkodzić górnej 
uszczelki ani dolnej ramy elementu. Komorę 
można stawiać na ramie podstawy.  

 

 
Instalacja komory próżniowej 
 

Umieść komorę próżniową na w pełni wysuniętych 
prowadnicach. Na komorze próżniowej znajdują 
się trzy kołki spoczynkowe. Zorientuj bok z dwoma 
kołkami na lewej prowadnicy. 

 

Wepchnij prowadnice wraz z 
komorą próżniowa z powrotem do 
Suszarki, do momentu aż blokada 
prowadnicy powróci na swoje 
miejsce. 

 
 

Podłącz przewody ze sprężonym powietrzem. 
Obróć pierścień mocujący zgodnie ze 
wskazówkami zegara, do oporu, aby zabezpieczyć 
podłączenie powietrza. 
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Unieś kołnierz zbiornika retencyjnego tak, aby 
magnesy mogły przyczepić się do spodu komory 
próżniowej. 

 

 
UWAGA 

 

Ryzyko przyszczypnięcia - Nie zbliżaj 
palców do płaszczyzny uszczelnienia ponad 
komorą próżniową. W momencie 
doprowadzenie sprężonego powierza przez 
przełączenie włącznika uniesienia komory 
próżniowej, powietrzne cylindry dociskowe 
unoszą komorę próżniową z prowadnic 
zbliżając ją do płaszczyzny uszczelnienia i 
zamakając szczelinę pomiędzy elementami. 
NIE ZBLIŻAJ PALCÓW 
 

 

 

Włącz doprowadzenie powietrza.  Obróć zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. 
 

 

Włącz zasilanie główne. 
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Ustawienia zapisu danych - Logi i zapisywanie 
 

Ustawienia zapisywania danych dostępne są z poziomu menu ustawień.  Opcja zapisywania zapisuje dane na 
dysku USB, dostępne są następujące ustawienia: 
 
Event Log [log zdarzeń]-  Włącz/wyłącz, po włączeniu rejestruje zdarzenia w postaci logu zdarzeń. 
 
Interval [odstęp]-  W sekundach (domyślnie 60s), Automatyczny odstęp czasu pomiędzy kolejnymi zapisami 
danych z  VBD na dysk USB. 
 
Content [zawartość]-  Szczegółowa/Standardowa, Szczegółowości danych zapisywanych w logu zdarzeń. 
 
Print All [zapisz wszystko] -  Zapisuje log alarmów, log zdarzeń i parametry na dysku USB. 
 
Print Parameters [zapisz parametry] - Zapasuje pełną listę parametrów i ich wartości oraz inne informacje na 
dysku USB.   
  
Print Event Log [zapisz log zdarzeń]-  Zestaw maszynowych linii stanu zapisywanych w określonych odstępach 
czasu oraz zapis wszelkich zdarzeń mechanicznych.  
 
Print Alarm Log [zapisz log alarmów]- Zapisuje listę wszystkich alarmów od czasu ostatniego oczyszczenia logu 
na dysku USB.  
 
Clear Event Log [oczyść log zdarzeń]- Usuwa zapisy logu zdarzeń z pamięci. 
 
Clear Alarm Log [oczyść log alarmów] - Usuwa zapisy logu alarmów z pamięci.. 

 
Zapisywanie Logu zdarzeń, parametrów lub Logu alarmów  
 
Aby możliwe było zapisanie Logu zdarzeń, parametrów lub Logu alarmów, do VBD-150 należy podłączyć dysk 
Flash USB.  
 

Wciśnij: 

   

aby wywołać wybór trybów i 
wybrać tryb konfiguracji 
(ikona kół zębatych). 

Na ekranie 
pojawi się: 

MODE=SETUP  

ENTER PASSWORD 

0_ _ _ _ 

 
 

Wpisz: 5-cyfrowe hasło. (Hasło domyślne to 22222).  
Zmieniaj cyfry za pomocą przycisków  . 
Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry i 
zakończyć. 

 

 

MODE=SETUP 

► Alarm Setup 

  Auto-Start Setup 

  Blower Setup       ▼ 

Wciśnij: kilkukrotnie przycisk  aby przejść do pozycji 
“Print Setup” [ustawienia zapisu].  Wciśnij ENTER 
aby wybrać. 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

PRINT SETUP        BACK 

►Event Log:     ENABLE 

 Interval:         60s 

 Content:       DETAIL▼ 

Wciśnij: przycisk  aby przejść do jednej z opcji zapisu. 
 
 

Na ekranie 
pojawi się: 

 

PRINT SETUP        BACK 

►Print All            ▲ 

 Print Parameters 

 Print Event Log      ▼ 

Wciśnij: ENTER aby wybrać opcję zapisu. 
 
W katalogu główmy dysku USB utworzone zostaną 
pliki: 
 
VBDALARM.LOG - Log alarmów 
 
VBDEVENT.LOG - Log zdarzeń 
 
VBDPARAM.TXT - Raport parametrów 

Na ekranie 
pojawi się 

jedna z 
informacji: 

 

  

PRINTING EVENT LOG 

-=- WAIT -=- 

 

  
PRINTING ALARM LOG 

-=- WAIT -=- 

 

 

PRINTING PARAMETERS 

-=- WAIT -=- 
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Interpretacja Logu zdarzeń 
 
Poniżej przedstawiono opis poszczególnych kolumn logu.  
 
Pierwsza kolumna podaje datę logu (zgodnie z data ustawiona w urządzeniu). 
Druga kolumn podaje godzinę logu. 
Trzecia kolumna określa bieżący tryb pracy suszarki w momencie tworzenia logu. 
Czwarta kolumna określa bieżące, określone przez  Użytkownika ustawienie Czasu ogrzewania. 
Piąta kolumna określa bieżące, określone przez  Użytkownika ustawienie Czasu cyklu próżniowego. 
Szósta kolumna określa bieżące, określone przez  Użytkownika ustawienie zadanej temperatury.  
Siódma kolumna określa temperaturę bieżącą. 
Ósma kolumna określa cykl pracy elementu grzewczego w czasie cyklu ogrzewania suszarki.   
Dziewiąta kolumna określa  bieżąca wartość bezwzględną ciśnienia w suszarce.  
 
Przykładowy Log zdarzeń VBD: 
 
VBD Event Log 
MODEL: 150 
CPU Firmware: N0417A 
I/O Firmware: N0417A 
Serial#: 000000-00 
 
2014 13:12:10 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 249F | H1:  57.8 | T2: 218F | T4:  76F | VTIME: 82:05/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  29 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:12:25 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 249F | H1:  57.9 | T2: 218F | T4: 129F | VTIME: 82:20/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  27 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:12:40 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 250F | H1:  57.9 | T2: 218F | T4: 184F | VTIME: 82:35/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  27 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:12:55 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 250F | H1:  57.6 | T2: 218F | T4: 191F | VTIME: 82:50/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  27 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:13:10 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 250F | H1:  57.5 | T2: 218F | T4: 195F | VTIME: 83:05/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  23 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:13:25 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 250F | H1:  57.6 | T2: 218F | T4: 165F | VTIME: 83:20/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  18 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:13:40 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 250F | H1:  57.5 | T2: 218F | T4: 162F | VTIME: 83:35/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  18 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:13:55 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 250F | H1:  57.5 | T2: 218F | T4: 160F | VTIME: 83:50/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  18 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:14:10 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 250F | H1:  57.4 | T2: 218F | T4: 164F | VTIME: 84:05/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  15 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:14:25 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 250F | H1:  57.3 | T2: 218F | T4: 171F | VTIME: 84:20/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  10 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:14:40 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 249F | H1:  57.5 | T2: 218F | T4: 175F | VTIME: 84:35/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  10 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:14:55 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 249F | H1:  57.5 | T2: 218F | T4: 175F | VTIME: 84:50/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  10 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:15:10 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 249F | H1:  57.6 | T2: 218F | T4: 175F | VTIME: 85:05/10:00 | ABS:  93mmHg | VT LC:  32 | RH LC:   7 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:15:13 | *** VACUUM CHAMBER PURGE VALVE: OPENED *** 
04-17-2014 13:15:25 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 249F | H1:  57.6 | T2: 218F | T4: 182F | VTIME: 85:20/10:00 | ABS: 263mmHg | VT LC:  31 | RH LC:   2 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:15:40 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 223F | H1:  64.4 | T2: 218F | T4: 176F | VTIME: 85:35/10:00 | ABS: 449mmHg | VT LC:  31 | RH LC:   2 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:15:55 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 258F | H1:  59.0 | T2: 218F | T4: 172F | VTIME: 85:50/10:00 | ABS: 641mmHg | VT LC:  30 | RH LC:   2 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:15:56 | *** VACUUM CHAMBER PURGE VALVE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:16:09 | *** VACUUM CHAMBER DUMP VALVE: OPENED *** 
04-17-2014 13:16:09 | *** LOWER VACUUM GATE: OPENED *** 
04-17-2014 13:16:09 | *** VACUUM GENERATOR CHECK VALVE: OPENED *** 
04-17-2014 13:16:10 | MODE: DUMP   | T1s: 250F | T1a: 257F | H1:  54.9 | T2: 218F | T4: 163F | VTIME: 86:00/10:00 | ABS: 764mmHg | VT LC:  34 | RH LC:  -4 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:16:22 | *** VACUUM CHAMBER DUMP VALVE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:16:24 | *** LOWER VACUUM GATE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:16:24 | *** HEATING HOPPER HEATER STOPPED *** 
04-17-2014 13:16:24 | *** HEATING HOPPER HEATER PAUSED *** 
04-17-2014 13:16:25 | MODE: DUMP   | T1s: 250F | T1a: 247F | H1:  55.1 | T2: 218F | T4: 181F | VTIME: 86:00/10:00 | ABS: 766mmHg | VT LC:   1 | RH LC:  23 | THROUGHPUT:   0 
04-17-2014 13:16:33 | *** HEATER HOPPER FAIL-SAFE: INACTIVE *** 
04-17-2014 13:16:34 | *** VACUUM CHAMBER FILL VALVE: OPENED *** 
04-17-2014 13:16:34 | *** UPPER VACUUM GATE: OPENED *** 
04-17-2014 13:16:40 | MODE: FILL   | T1s: 250F | T1a: 200F | H1:  55.1 | T2: 218F | T4: 179F | VTIME: 86:00/10:00 | ABS: 766mmHg | VT LC:   7 | RH LC:  23 | THROUGHPUT:  21 
04-17-2014 13:16:47 | *** VACUUM CHAMBER FILL VALVE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:16:49 | *** BLOWER STARTED *** 
04-17-2014 13:16:49 | *** UPPER VACUUM GATE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:16:49 | *** HEATER HOPPER FAIL-SAFE: ACTIVE *** 
04-17-2014 13:16:53 | *** HEATING HOPPER HEATER STARTED *** 
04-17-2014 13:16:53 | *** HEATING HOPPER HEATER UNPAUSED *** 
04-17-2014 13:16:55 | MODE: HEAT   | T1s: 250F | T1a: 193F | H1:  55.1 | T2: 216F | T4: 174F | VTIME: 86:00/10:00 | ABS: 766mmHg | VT LC:  32 | RH LC:  23 | THROUGHPUT:  21 
04-17-2014 13:16:57 | *** VACUUM GENERATOR CHECK VALVE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:16:57 | *** VACUUM GENERATOR SUPPLY VALVE: OPENED *** 
04-17-2014 13:47:14 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a: 100F | H1:  69.5 | T2: 168F | T4: 118F | VTIME: 06:20/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:47:29 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  99F | H1:  69.5 | T2: 167F | T4: 116F | VTIME: 06:35/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:47:44 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  98F | H1:  69.5 | T2: 167F | T4: 115F | VTIME: 06:50/10:00 | ABS:  74mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:47:59 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  97F | H1:  69.5 | T2: 166F | T4: 114F | VTIME: 07:05/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:48:14 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  97F | H1:  69.5 | T2: 165F | T4: 113F | VTIME: 07:20/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:48:29 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  96F | H1:  69.5 | T2: 164F | T4: 112F | VTIME: 07:35/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:48:44 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  96F | H1:  69.5 | T2: 164F | T4: 110F | VTIME: 07:50/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:48:59 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  95F | H1:  69.5 | T2: 163F | T4: 109F | VTIME: 08:05/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:49:14 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  94F | H1:  69.5 | T2: 163F | T4: 109F | VTIME: 08:20/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:49:29 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  94F | H1:  69.5 | T2: 162F | T4: 107F | VTIME: 08:35/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:49:44 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  93F | H1:  69.5 | T2: 162F | T4: 107F | VTIME: 08:50/10:00 | ABS:  76mmHg | VT LC:  28 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:49:53 | *** VACUUM CHAMBER PURGE VALVE: OPENED *** 
04-17-2014 13:49:59 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  93F | H1:  69.5 | T2: 161F | T4: 106F | VTIME: 09:05/10:00 | ABS: 180mmHg | VT LC:  27 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:50:14 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  92F | H1:  69.5 | T2: 161F | T4: 105F | VTIME: 09:20/10:00 | ABS: 358mmHg | VT LC:  27 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:50:29 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  92F | H1:  69.5 | T2: 160F | T4: 104F | VTIME: 09:35/10:00 | ABS: 541mmHg | VT LC:  26 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:50:37 | *** VACUUM CHAMBER PURGE VALVE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:50:44 | MODE: HT/VAC | T1s: 250F | T1a:  92F | H1:  69.5 | T2: 159F | T4: 104F | VTIME: 09:50/10:00 | ABS: 762mmHg | VT LC:  24 | RH LC:   0 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:50:47 | *** LOWER VACUUM GATE: OPENED *** 
04-17-2014 13:50:47 | *** VACUUM GENERATOR CHECK VALVE: OPENED *** 
04-17-2014 13:50:50 | *** VACUUM CHAMBER DUMP VALVE: OPENED *** 
04-17-2014 13:50:53 | *** LOADER 2: ON *** 
04-17-2014 13:50:59 | MODE: DUMP   | T1s: 250F | T1a:  91F | H1:  69.5 | T2: 159F | T4: 111F | VTIME: 09:53/10:00 | ABS: 766mmHg | VT LC:   8 | RH LC:  15 | THROUGHPUT: 155 
04-17-2014 13:51:01 | *** VACUUM CHAMBER DUMP VALVE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:51:03 | *** LOWER VACUUM GATE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:51:06 | *** DRYPURGE HEATER STOPPED *** 
04-17-2014 13:51:06 | *** ALARM CONDITION CLEARED *** 
04-17-2014 13:51:47 | *** VACUUM GENERATOR CHECK VALVE: CLOSED *** 
04-17-2014 13:54:53 | *** LOADER 2: OFF ***
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Raport parametrów do wydruku 
Raport parametrów do wydruku zapisywany jest w postaci pliku na dysku USB.  Aby stworzyć raport parametrów, 
wybierz ikonę kół zębatych, a następnie Print Setup [ustawienia zapisu], Print Parameters [zapisz parametry].   
 

Pierwsza kolumna to opis parametru. 
Druga kolumna to trzyliterowy akronim nazwy parametru. 
Trzecia kolumna określa wartość parametru w RAM, tj. bieżące załadowane ustawienie Użytkownika.  
Czwarta kolumna określa domyślną wartość parametru w ROM (pamięć tylko do odczytu), tj. ustawienie 
fabryczne. 
Piąta kolumna określa dolną granicę wartości parametru. 
Szósta kolumna określa górną granicę wartości parametru. 
Siódma kolumna określa jednostkę parametru. 

 
Przykładowy Raport parametrów do wydruku: 

 

VBD-150 Parameters 

 

Thu 04/17/2014 14:14 

CPU Firmware: N0417A 

I/O Firmware: N0417A 

Serial#: 000000-00 

MAC Address: 00:1C:1A:00:36 

 

 

NAME                     ABBR        RAM        ROM    LO LIMIT   HI LIMIT        UNITS 

 

Heat1 Proportional        PT1      00040      00040      00000      00100         Term      

Heat1 Derivative          DT1      00015      00015      00000      00100         Term      

Heat1 Update Time         UT1      00415      00415      00000      65535         Second    

Heat1 Temp Set-Point      PTS      00250      00150      00074      00375         Degree    

Heat1 OverTarg Alarm      OT1      06006      06006      00000      65535         Sec/Deg   

Heat1 No Heat Alarm       NH1      00120      00120      00000      65535         Second    

Heat1 Set-Point Off.      SO1      03002      03002      00000      65535         Sec/Deg   

Heat1 Max. Percent        MP1      00100      00100      00000      00100         Percent   

Preheat Time              PHT      00035      00035      00001      00999         Minute    

Preheat Targ. Delta       PTD      00030      00030      00000      65535         Degree    

Max Temp Set-Point        MAX      00350      00350      00074      00375         Degree    

Blower Delay Time         BDT      00402      00402      00000      65535         Second    

Vacuum Time Setting       VTS      00010      00020      00001      00999         Minute    

Vac. Pressure Low         VPL      00080      00080      00000      65535         mmHg      

Vac. Pressure Delta       VPD      00020      00020      00000      65535         mmHg      

Low Vacuum Timeout        LVT      00120      00120      00000      65535         Second    

Vac. Shutdown Offset      VSO      00060      00060      00000      65535         Second    

Vac. Cham Fill Rate       VFR      01089      01050      00250      01500         Gram/Sec  

Vac. Cham Dump Rate       VDR      01016      01050      00250      01500         Gram/Sec  

Vac. Dump Threshold       VTT      00115      00115      00000      65535         Gram/Sec  

Vac. Purge Timer          VPT      00010      00010      00000      65535         Second    

Ves. Purge Interval       VPI      15240      15240      00000      65535         Sec/Sec   

No Vacuum Timeout         NVT      00345      00345      00000      65535         Cnt/Sec   

Vacuum Gate Delay         VGD      00303      00303      00000      65535         Second    

Vessel Fill Adjust        VFA      00310      00310      00000      65535         Cnt/Pct   

Vessel Fill Time          VFT      00035      00035      00000      65535         Second    

Vessel Dump Time          VDT      00035      00035      00000      65535         Second    

Event Logging Time        ELT      00015      00060      00001      65535         Second    

Cool-Down Temp.           CTM      00120      00120      00032      00300         Degree    

Cool-Down Timer           CTR      00030      00030      00000      65535         Minutes   

HH Dump Delay             HDD      00004      00004      00000      65535         Second    

Loadcell Stable Wt.       KDF      00050      00006      00000      65535         Number    

Loadcell Zero             LCZ      01000      01000      00000      65535         Number    

Loadcell Stable Time      LST      00100      00100      00000      65535         Millisec  

Vac. Cham Hi Level        VTH      00030      00035      00000      00050         Weight    

Vac. Cham Low Level       VTL      00005      00005      00000      00010         Weight    

Ret. Hop Hi Level         RTH      00035      00035      00000      00055         Weight    

Ret. Hop Low Level        RTL      00005      00005      00000      00010         Weight    

Energy Savings Mode       ESM      00125      00125      00000      65535         Degree    

Energy Savings Time       EST      00030      00030      00000      65535         Minute    
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Loader Trip Point         LTP      00015      00015      00000      00250         Weight    

Ldr. Thruput Cutoff       LTC      00005      00005      00000      65536         Wt/Min    

 

SYSTEM FLAGS 

 

Retention Hopper Present: Enabled    

Purge Cham: Disabled   

RH Override: Disabled   

Energy Saver: Disabled   

Purge: Enabled    

Low Air Alarm: Enabled    

Throughput Alarm: Disabled   

Loader 1: Disabled   

Loader 2: Enabled    

Preheat Mode: Timed      

Loader 2 Mode: Weight     

Material Shortage: SHUTDOWN 

OPTIONS 

 

T4: Enabled    

 

LOADCELL CALIBRATION 

 

NAME     ZERO   DELTA    FULL 

 

RH LC 1801937 1703787   15422 

VT LC 4484743 1642052   16102 
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Alarmy - Przyczyny i rozwiązania 
 

Problemy urządzenia są zazwyczaj komunikowane w formie alarmu na ekranie 
Suszarki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy i świetlny. Poniższa tabela zawiera 
opis alarmów, możliwe przyczyny i rozwiązania. 

 
Wyświetlany komunikat: 
 

Rozwiązanie:   

 

BLOWER FAILURE 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem:  Dmuchawa nie działa.  
Przeciążenie stycznika silnika.  Patrz schemat okablowania na stronie 59 i 
znajdź stycznik silnika dmuchawy. Wystąpienie alarmu powoduje 
zatrzymanie pracy suszarki. 
 
Rozwiązanie: Zresetuj stycznik. Sprawdź czy wał silnika dmuchawy nie 
uległ zablokowaniu. Sprawdź doprowadzenie zasilania do urządzenia; 
upewnij się, że napięcie nie jest zbyt niskie - może to powodować skok 
natężenia. Sprawdź czy źródło zasilania nie utraciło fazy. 

 

NO HEAT 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Brak ogrzewania lub niewłaściwe ogrzewanie na 
wlocie do leja nasypowego - RTD. 
Alarm uruchamiany jest przez parametr NH1. parametr ten określa 
maksymalny czas, w sekundach, od rozpoczęcia cyklu ogrzewania, po 
którym wystąpić musi jeden z poniższych warunków: wzrost temperatury o 
20 stopni lub wzrost temperatury o minimum 20% w stosunku do wartości 
docelowej. Jeśli żaden z warunków nie występuje, aktywowany jest alarm 
"NO HEAT" [brak ogrzewania]. Wskazuje to na awarie grzejnika bądź 
doprowadzenia powierza z dmuchawy. Parametr i alarm mają na celu 
ochronę grzejnika przed przegrzaniem w przypadku awarii dmuchawy lub 
blokady przepływu powierza. 
 
Rozwiązanie: Sprawdź przepływ powietrza z dmuchaw. Sprawdź wlot 
powietrza nie jest zablokowany oraz czy 2-calowy wąż łączący dmuchawę 
z grzejnikiem nie został odłączony, zablokowany lub przebity. Sprawdź czy 
2-calowy wąż łączący grzejnik z wlotem leja nasypowego nie został 
odłączony, zablokowany lub przebity. Sprawdź rezystancję na całym 
grzejniku, nie ma konieczności odłączania w tym celu grzejnika od obwodu. 
Pomiar powinien wykazać 80 omów. Sprawdź diagram okablowania na str. 
59. Jeśli wystąpiło zwarcie na grzejniku suszarki, skutkowałoby to 
wyłączeniem urządzenia przez wyłącznik lub bezpiecznik zasilacza VBD-
150.  

 

TEMP. OVER TARGET 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem:  Temperatura powietrza na wlocie do leja 
nasypowego wzrosła powyżej wartości zadanej. 
 
Jeśli temperatura wlotowa powietrza na leju nasypowym (czujnik T1a) 
przekracza wartość zadaną o wartość większą niż określona przez 
parametr OT1 (domyślnie 6° F lub 6° C) przez okres czasu dłuższy niż 
liczba sekund określona przez OT1, uruchamiany jest alarm a wydajność 
grzejnika zmniejszana jest of 20%. Maszyna kontować będzie prace 
pomimo alarmu. Więcej informacji w opisie parametru OT1. 
 
Rozwiązanie: W normalnych okolicznościach nie ma potrzeby 
podejmowania działań ponieważ suszarka samodzielnie podejmuje kroki w 
celu regulacji temperatury. jeśli alarm będzie się powtarzał, skontaktuj się 
ze Wsparciem Technicznym Maguire. 
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SETPOINT EXCEEDED 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Temperatura powietrza na wlocie do leja 
nasypowego znacznie przekroczyła wartość zadaną 
Jeśli temperatura powietrza na wlocie do leja nasypowego (czujnik T1a) 
przekracza wartość zadaną o 20F (parametr PTS), uruchamiany jest ten 
alarm krytyczny. 
 
Rozwiązanie: Skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym Maguire 
 

 

HEATER FAIL-SAFE 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem:  Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa 
otworzył się w wyniku przegrzania.     
Na szczycie rury grzewczej umieszczony został temperaturowy wyłącznik 
bezpieczeństwa. jeśli temperatura grzejnika przekroczy maksymalny 
poziom bezpieczeństwa, wyłącznik otwiera się przerywając pracę całej 
suszarki (alarm KRYTYCZNY). 
 
Rozwiązanie:  Poczekaj na ostygnięcie suszarki. Otwórz lewy panel 
boczny suszarki i zlokalizuj temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa w 
górnej części rury grzewczej ze stali nierdzewnej. Wciśnij czerwony 
przycisk aby zresetować wyłącznik temperaturowy. Jeśli problem będzie 
się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym Maguire. 

 

NO VACUUM 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Suszarka nie zdołała wygenerować podciśnienia 
w trzech próbach.  
Suszarka próbowała wygenerować podciśnienie 200 mm poniżej 
atmosferycznego w czasie 45 sekund (ust. domyślne). Suszarka podjęła 
trzy próby (domyślna liczba powtórzeń). Po każdej nieudanej próbie 
ciśnienie jest wyrównywane a zawory próżniowe otwierane i zamykane aby 
podjąć próbę poprawnego uszczelnienia komory próżniowej (drobiny lub 
okruchy materiału mogą uniemożliwiać uszczelnienie). Wartości domyślne 
określane są przez parametr NVT (liczba powtórzeń i czas w sekundach). 
Alarm nie jest krytyczny. Po uruchomieniu alarmu suszarka będzie 
ponawiać próby uszczelnienia. 
 
Rozwiązanie: Jeśli alarm się utrzymuje, sprawdź: podłączenie sprężonego 
powietrza i ciśnienie (regulator suszarki powinien podawać wartość 85 psi). 
Sprawdź obecność drobin materiału na uszczelkach poniżej i powyżej 
komory próżniowej.  

 

 LOW VACUUM 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Suszarka nie generuje wymaganego 
podciśnienia określonego parametrem VPL. 
Suszarka nie jest w stanie wygenerować zadanego podciśnienia w czasie 
120 sekund (wartość domyślna określona parametrem LVT). 
 
Możliwe przyczyny i rozwiązania: Jeśli pojawia się alarm, sprawdź: 
podłączenie sprężonego powietrza i ciśnienie (regulator suszarki powinien 
podawać wartość 85 psi). Sprawdź obecność drobin materiału na 
uszczelkach poniżej i powyżej komory próżniowej. Alarm wywołany może 
być również przez nieszczelność komory próżniowej. Jeśli nie uda się 
określić przyczyny, skontaktuj się ze Wsparcie technicznym Maguire. 

 

 RTD FAILURE 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: odczyt RTD (czujnika temperatury) jest poniżej 
lub powyżej wartości maksymalnej/minimalnej  
Czujnik RTD został prawdopodobnie odłączony lub uległ uszkodzeniu. 
Sprawdź odczyt temperatury dla zimnego urządzenia, powinien być zgodny 
z temperaturą pomieszczenia. Jeśli odczyt wskazuje temp. poniżej -25C 
lub powyżej 450C, czujnik RTD jest uszkodzony. 
 
Rozwiązanie: Skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym Maguire w celu 
wymiany czujnika RTD. 
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MATERIAL SHORTAGE 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Maksymalny czas napełniania (parametr VFT) 
upływa zanim osiągnięta zostanie docelowa waga 
materiału (parametr VTH). 
Alarm uruchamiany jest jeśli parametr VFT (czas napełniania komory) 
zostanie spełniony zanim  osiągnięty będzie parametr VTH (maksymalne 
wypełnienie komory próżniowej), wskazując na niedobór materiał w leju 
nasypowym lub możliwy zator na wlocie. Alarm nie jest krytyczny. 
Suszarka podejmie próbę napełnienia leja nasypowego.  
 
Rozwiązanie: Sprawdź doprowadzenie materiału.  Sprawdź zawór 
napełniania komory próżniowej umiejscowiony w podstawie leja 
nasypowego.  

 

LOW AIR PRESSURE 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Czujnik ciśnienia wykrył ciśnienie poniżej 50 psi.    
 
Rozwiązanie: Sprawdź zawór blokujący w dolnej przedniej części VBD-
150 i upewnij się, że jest otwarty. Sprawdź ciśnienie doprowadzenia 
sprężonego powietrza.  

 

VT MISSING 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Brak komory próżniowej.  
Jeśli odczyt z ogniwa obciążnikowego komory próżniowej zwróci wartość o 
4,5 funta (2000 gram) poniżej wagi własnej w trybie AUTO, uruchomiony 
zostaje alarm, który zatrzymuje pracę suszarki (krytyczny). Najczęstszą 
przyczyną jest brak komory próżniowej, alarm może również być 
spowodowany kalibracją zerową ogniwa obciążnikowego komory 
próżniowej w czasie, gdy w komorze znajdował się materiał. 
 
Rozwiązanie: Jeśli odłączono komorę próżniową, zainstaluj komorę 
próżniową. Jeśli komora próżniowa jest zainstalowana, upewnij się, że jest 
ona opróżniona i przeprowadź kalibrację zerową ogniwa obciążnikowego. 
Jeśli ogniwo jest uszkodzone, kalibracja zerowa może to wykazać.  

 

RT MISSING 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Brak zbiornika retencyjnego  
Jeśli odczyt z ogniwa obciążnikowego zbiornika retencyjnego zwróci 
wartość o 4,5 funta (2000 gram) poniżej wagi własnej w trybie AUTO, 
uruchomiony zostaje alarm, który zatrzymuje pracę suszarki (krytyczny). 
Najczęstszą przyczyną jest brak zbiornika retencyjnego, alarm może 
również być spowodowany kalibracją zerową ogniwa obciążnikowego 
zbiornika retencyjnego w czasie, gdy w zbiorniku znajdował się materiał. 
 
Rozwiązanie: Jeśli odłączono zbiornik retencyjny, zainstaluj zbiornik 
retencyjny. Jeśli zbiornik retencyjny jest zainstalowany, upewnij się, że jest 
on opróżniony i przeprowadź kalibrację zerową ogniwa obciążnikowego. 
Jeśli ogniwo jest uszkodzone, kalibracja zerowa może to wykazać.  

 

THROUGHPUT 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Przekroczono maksymalną przepustowość 
suszarki.  
Alarm opcjonalny (aktywowany z poziomu ustawień alarmów), domyślnie 
włączony. Alarm aktywuje się jeśli osiągnięty zostanie poziom minimalnego 
wypełnienia zbiornika retencyjnego przed upłynięciem czasu cyklu 
próżniowego. Oznacza to, że materiał jest zużywany szybciej niż suszarka 
jest w stanie go dostarczać. Alarm nie jest krytyczny, suszarka będzie 
kontynuować pracę. 
 
Rozwiązanie: Alarm spowodowany zbyt szybkim zużyciem materiału.. 
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LOW BATCH 

Press Any Button 

To SILENCE alarm 

 

Problem: Waga materiału dostarczonego do komory 
próżniowej poniżej minimalnej. 
Alarm aktywowany jest przez parametr VFA (dostosowanie wypełnienia 
komory) i odnosi się do wypełnienia komory próżniowej. Parametr VFA 
składa się z dwóch części. Pierwsze trzy cyfry określają liczbę powtórzeń 
próby napełnienia komory próżniowej (domyślnie 3 próby). Ostatnie dwie 
liczby określają minimalny dopuszczalny procent poniżej wagi 
maksymalnego wypełnienia komory próżniowej (parametr VTH). Po trzeciej 
nieudanej próbie aktywowany zostaje alarm "Low Batch" [zbyt mała partia 
materiału], zaś VBD kontynuuje próby napełnienia komory. 
 
Rozwiązanie:  
Sprawdź doprowadzenie materiału do leja nasypowego. Sprawdź przepływ 
materiału w leju nasypowym (materiał lepki, roztopiony, przeostrzony). 
Sprawdź zawór napełniania komory próżniowej (zawór motylkowy na 
spodzie leja nasypowego). Sprawdź ciśnienie powietrza (80 psi). 
 



Maguire Products, Inc. 

Wyd.: 2 września 2014 r. – VBD-150 55 

VBD - Vacuum Dryer 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego VBD  
 

Po włączeniu panelu sterowania VBD, pierwszy pojawiający się ekran informuje o bieżącej wersji 
zainstalowanego oprogramowania. Jeśli zachodzi taka konieczność, oprogramowanie można 
zaktualizować za pośrednictwem portu USB umiejscowionego poniżej panelu sterowania. Maguire 
może dostarczać uaktualnienia oprogramowania urządzenia VBD. Aby zaktualizować oprogramowanie, 
postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:  
 

Skopiuj  
 

nową wersję oprogramowania na dysk USB (nie umieszczaj jej w folderze). 
 

Podłącz  
  

Dysk USB do portu USB urządzenia VBD.   
   

Wciśnij SELECT Aby wybrać Setup Mode [tryb ustawień] (ikona kół zębatych). 
 

Wciśnij ENTER Na wyświetlaczu pojawi się informacja:  
MODE=SETUP 
ENTER PASSWORD 0 _ _ _ _  
 

Wpisz 2222 Domyślne hasło dostępu to 22222.  Użyj przycisków   aby 
zmieniać wartości cyfr. Wciśnij ENTER aby przejść do kolejnej cyfry. 
 

Wciśnij 
 

 aby przejść do pozycji System.  

Wciśnij ENTER 
 

aby wybrać menu System. 

Wciśnij 
 

 aby przejść do pozycji Update Firmware [aktualizacja 
oprogramowania].  

Wciśnij ENTER The Na ekranie pojawi się 
informacja: 
Reading from USB   WAIT  
[czytanie z USB, czekaj] a 
następnie wersja 
oprogramowania 
znalezionego na dysku. 

UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest w stanie 
odczytać danych z dysku USB, pojawi się 
informacja:  Error: No Files Found. [błąd: 
nie znaleziono plików]. Wciśnij BACK 
[powrót] i spróbuj ponowni z innym dyskiem 
Flash USB.  
  

Wciśnij 
 

 aby wybrać plik XUF znaleziony na dysku Flash.  
 

Wciśnij ENTER 
 

aby zaktualizować oprogramowanie. Jeśli na dysku zapisano więcej niż 
jeden plik .XUF, użyj klawisza  aby wybrać plik z wersją 
oprogramowania, którą chcesz zainstalować. Na ekranie pojawi się:  
Update To: VDxxxxxx.XUF  Press Any Key to Update Firmware 
[Aktualizacja do: VDxxxxxx.XUF Wciśnij dowolny klawisz aby 
zaktualizować oprogramowanie] 
 

Wciśnij ENTER 
 

aby rozpocząć aktualizację. 

Wyświetlony zostanie pasek postępu transferu na wewnętrzną kartę SD, a następnie  
Pasek postępu weryfikacji pliku aktualizacji, a następnie 
Pasek postępu odświeżania nowej wersji oprogramowania, a następnie  
Na ekranie pojawi się: UPDATE COMPLETE!  Please toggle power. [ZAKOŃCZONO 
AKTUALIZACJĘ! Włącz zasilanie.] 

Dodatkowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania 
Aktualizacje oprogramowania dostarczane są droga elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pliku do pobrania. Nazwa 
pliku aktualizacji informuje o dacie jej wydania. Przykładowo VDM1112A.XUF zinterpretować można w sposób następujący: VD= suszarka 
próżniowa, M= 2013 (L= 2012), 11= listopad, 12= dwunasty, A= pierwsza wersja opublikowana danego dnia. W czasie opisanego powyżej 
procesu aktualizacji, nowe oprogramowanie znalezione na dysku USB zostaje najpierw skopiowane na wewnętrzną kartę SD urządzenia. 
Stamtąd, oprogramowanie ładowane jest do urządzenia VBD. Jeśli wystąpi problem z urządzeniem VBD a port USB urządzenia nie może być 
użyty lub oprogramowanie VBD jest uszkodzone i nie pozwala na załadowanie nowej wersji oprogramowania z poziomu menu, można zmienić 
nazwę pliku uzyskanego of Maguire na UPDTFILE.BIN. Tak nazwany plik należy wgrać bezpośrednio na kartę SD suszarki, którą należy 
następnie umieścić powrotem w urządzeniu. Po ponownym uruchomieniu VBD, plik UPDTFILE.BIN zostanie automatycznie załadowny do 
VBD przywracając funkcjonalność oprogramowania.  
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Specyfikacja techniczna VBD-150 
 

  Krajowe/Kanadyjskie Europejskie 

Lp. parametr wartość jednostka wartość jednostka 

1 przepustowość projektowa 150 funty/h 68 kg/h 

2 maksymalna testowana przepustowość 215 funty/h 98 kg/h 

3 minimalna temperatura robocza 375 °F 190 °C 

4 maksymalne bezwz. ciśnienie robocze 75 mm Hg. 75 mm Hg. 

5 całkowity ciężar urządzenia, pustego 501 funty 227 kg 

6 wysokość urządzenia 96 cale 2.44 metry 

7 wysokość urządzenia z rozszerzeniem 108 cale 2.74 metry 

8 napięcie 240/480/575 wolty 400 wolty 

9 natężenie prądu przy pełnym obciążeniu (FLA) 16.4/8.2/6.8 ampery 9.7 ampery 

10 faza 3 Ø 3 Ø 

11 częstotliwość 60 Hz 50 Hz 

12 sprężone powietrze, wymagane ciśnienie 85 psi 5.86 bar 

13 sprężone powietrze, maks. prędkość przepływu 13.5 SCFM 382 L/min 

14 sprężone powietrze, śr. prędkość przepływu 5.2 SCFM 147 L/min 

15 model dmuchawy RBH3 All-Star RBH3 All-Star 

16 moc dmuchawy 1.1 HP 0.75 kW 

17 maksymalny przepływ dmuchawy 105 SCFM 2464 L/min 

18 maksymalne ciśnienie dmuchawy 58 cale H2O 139 mbar 

19 poziom hałasu dmuchawy 64 db(A) 63 db(A) 

20 moc grzejnika 6000 watts 6000 watts 

21 model generatora próżniowego JS-250 Vaccon JS-250 Vaccon 

22 pojemność materiałowa leja przesypowego 2 st. kwadr. 56.6 L 

23 pojemność bezwzględna leja przesypowego 2.5 st. kwadr. 70.8 L 

24 
pojemność materiałowa leja przesypowego z 
rozszerzeniem 

3 st. kwadr. 85.0 L 

25 
pojemność bezwzględna leja przesypowego z 
rozszerzeniem 

3.5 st. kwadr. 99.1 L 

26 pojemność materiałowa komory próżniowej 1 st. kwadr. 28.3 L 

27 pojemność bezwzględna komory próżniowej 2.25 st. kwadr. 63.7 L 

28 Normalna pojemność wypustowa komory próżn. 1.82 st. kwadr. 51.5 L 

29 Waga komory próżniowej 53 funty 24.0 kg 

30 pojemność materiałowa zbiornika retencyjnego 1.3 st. kwadr. 36.8 L 

31 pojemność bezwzględna zbiornika retencyjnego 1.6 st. kwadr. 45.3 L 

32 waga pustego zbiornika retencyjnego 21.5 funty 9.8 kg 

  

 

Informacje ogólne 
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Zasada działania / wydajność 
 

ZASADA DZIAŁANIA SUSZENIA PRÓŻNIOWEGO 
 

Woda wrze w temperaturze 212 F (100 C). Fakt ten jednakże jest prawdziwy wyłącznie na 
poziomie morza i przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym wynoszącym 14,7 funtów/cal kw. (1 
bar), wyrażanym również wartością 29,92 cali (760 mm) słupka rtęci (Hg). 
 
Obniżenie ciśnienia zmniejsza temperaturę wrzenia wody. 
 
Normalne ciśnienie powierza utrzymuje słupek rtęci na wysokości 29,92 cali (760 mm). Pełne 
podciśnienie nad słupkiem rtęci sprawi, że podniesie się on o 29,92 cali, dlatego wartość jaką 
spodziewamy się odczytać na manometrze próżniowym przy pełnym podciśnieniu to 29,92 cali. 
Mniejsze wartości podciśnienia dają niższe odczyty. Podciśnienie w żadnym wypadku nie da 
wyniku zerowego.  
 
Woda wystawiona na podciśnienie rzędu 25 cali (635 mm) słupka rtęci będzie wrzeć przy 
temperaturze 133F (56C). Podgrzanie granulek tworzywa sztucznego do temperatury 160F (71C) 
lub większej oraz wystawienie ich na działanie podciśnienia o wartości 25 cali (635 mm) słupka 
rtęci, sprawi, że zawarta w nich woda będzie gotowa do wrzenia. Dzięki zwiększonej w ten 
sposób aktywności molekularnej wewnątrz granulki oraz znacznemu obniżeniu otaczającego ją 
ciśnienia, usuwanie wilgoci z materiału następuje w niezwykle przyspieszonym tempie. Waśnie 
dzięki temu, suszarka próżniowa osiąga tak zadziwiająco niskie czasy osuszania materiału. 

 
 

WYDAJNOŚĆ 
 

Prawdziwą miarę wydajności suszarki stanowi zawartość wilgoci w żywicy syntetycznej po 
zakończeniu pracy urządzenia. Jednakże pomiar tego rodzaju wilgotności jest stosunkowo 
trudny, dlatego producenci przyjmują inne kryteria wydajnościowe. 
 
Wydajność konwencjonalnych metod suszenia za pomocą środków osuszających określa się za 
pomocą pomiaru PUNKTU ROSY. Jest to w istocie miara suchości powietrza przepływającego 
ponad żywicą, nie żywicy jako takiej. 
  
Przykładowo, dla danej żywicy syntetycznej, możemy wiedzieć z doświadczenia, że powietrze o 
temperaturze 180F (82C) osuszone do temperatury punktu rosy minus 40 stopni i przepuszczane 
nad materiałem przez 4 godziny, pozwoli osuszyć materiał w stopniu wystarczającym dla naszych 
potrze. 
 
Jednakże, jako że nasza suszarka VBD NIE wykorzystuje suchego powietrza, nie mamy 
możliwości pomiary "punktu rosy". 
 
W naszym przypadku wiemy z doświadczenia, że podciśnienie o wartości 25 cali (635 mm) 
stosowane przez 20 minut dla materiału ogrzanego do temperatury 180F (82C) wystarcza, aby 
zredukować wilgotność tej samej żywicy do wymaganego poziomu.  
 
Dlatego też, tam gdzie suszenie z użyciem środków osuszających dokonuje pomiarów 
temperatury i PUNKTU ROSY w czasie, my dokonujemy pomiarów temperatury i PODCIŚNIENIA 
w czasie.   
 
Jeśli zapewniona zostanie odpowiednia temperatura i podciśnienie przez odpowiedni okres 
czasu, możemy być pewni, ze osiągnięty zostanie odpowiedni poziom suchości.   
 
Możesz samodzielnie ocenić wydajność urządzenia monitorując poziomy temperatury i ciśnienia. 
Jednakże ostatecznym jej wyznacznikiem będzie jakość produkowanych przez Ciebie produktów. 
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze. 
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Gwarancja 

 
MAGUIRE PRODUCTS oferuje NAJSZERSZY ZAKRES 
GWARANCJI na rynku urządzeń pomocniczych do obróbki 
tworzyw sztucznych. Gwarantujemy bezawaryjne działanie każdej 
dostarczonej przez nas Suszarki Próżniowej MAGUIRE VBD, w 
odniesieniu do wykorzystanych materiałów i jakości wykonania, w 
toku normalnego wykorzystania i obsługi; z wyłączeniem 
elementów wykazanych poniżej jako 'elementy wyłączone'; nasze 
zobowiązania w świetle niniejszej gwarancji obejmują naprawę i 
usunięcie przez naszą fabrykę usterek Suszarki DOSTARCZONEJ 
nam, w terminie PIĘCIU (5) LAT od dostarczenia jej pierwotnemu 
kupującemu, w stanie nienaruszony, przy OPŁACONYCH 
kosztach transportu, oraz po przebadaniu produktu 
potwierdzającym wystąpienie usterki w rzeczonym zakresie; powyższa gwarancja niniejszym 
jednoznacznie zastępuje wszelkie inne udzielone lub domniemane gwarancje oraz wszelkie obowiązki i 
zobowiązania z naszej strony, zaś firma MAGUIRE PRODUCTS niniejszym oświadcza, że nie przyjmuje 
ani nie udziela uprawnień innym osobom do przyjmowania w jej imieniu jakichkolwiek innych zobowiązań 
w odniesieniu do sprzedaży produkowanych przez siebie Suszarek. 
 
Z zakresu niniejszej gwarancji wykluczone zostają urządzenia naprawiane bądź modyfikowane poza 
terenem fabryki MAGUIRE PRODUCTS INC., z wyłączeniem sytuacji gdy tego rodzaju naprawa lub 
modyfikacja nie przyczyniła się, zgodnie z naszą oceną, do powstania usterki; jak również usterki 
wynikające z niewłaściwego użycia urządzeń, zaniedbania lub wypadku, niepoprawnego podłączenia 
okablowania przez osoby trzecie, oraz instalacji lub wykorzystania niezgodnego z instrukcjami 
dostarczonymi przez firmę Maguire Products, Inc. 
 
Nasza odpowiedzialność w świetle niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie urządzenia zwrócone do 
naszej fabryki w Aston, Pensylwania, transport OPŁACONY Z GÓRY. 
 
Zaręczamy, że zawsze podejmujemy wszelkie adekwatne działania w celu zapewnienia zadowolenia 
naszych klientów i rozwiązywania problemów związanych z produkowanymi przez nas urządzeniami. 
 
ZASTRZEŻENIE - PRODUKCJA WADLIWYCH PRODUKTÓW 
 
Suszarka wykonana została zgodnie z nowym projektem. W toku wszystkich wykonanych do tej pory 
testów uzyskiwaliśmy doskonałe wyniki, jednakże NIE TESTOWALIŚMY urządzenia dla wszystkich 
materiałów wykorzystywanych w przemyśle tworzyw sztucznych. Nie mamy możliwości przewidzenia 
wszelkich możliwych materiałów, warunków przetwarzania i innych wymogów. Nie możemy 
zagwarantować, że nasze urządzenie funkcjonować będzie poprawnie w każdych warunkach. 
Obowiązkiem użytkownika jest monitorowanie pracy urządzenia w jego zakładzie w kontekście całego 
procesu produkcyjnego. NIE PONOSIMY odpowiedzialności za możliwe straty spowodowane 
niewłaściwym osuszeniem materiału, nawet jeśli wynika ono z usterki urządzenia lub jego 
niedopasowaniu do szczególnych wymogów; i/lub wszelkich strat następczych wynikających z faktu 
nieosuszania materiału przez nasze urządzenie zgodnie ze szczególnymi wymogami danego 
przedsiębiorstwa.    
 
Nasza odpowiedzialność ogranicza się do naprawy, wymiany lup przyjęcia zwrotu i rekompensaty kosztu 
zakupu w przypadku gdy urządzenie nie działa zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi lub jeśli 
nieumyślnie błędnie opisaliśmy przydatność naszego urządzenia dla danych zastosowań. Jeśli zapisy 
niniejszego zastrzeżenia są, z jakichkolwiek powodów, niemożliwe do przyjęcia, jesteśmy gotowi przyjąć 
zwrot urządzenia i zrefundować pełen koszt jego zakupu oraz koszty transportu produktu w obie strony. 
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Schematy 
 

Schemat oprzewodowania płyty We/Wy dla VBD-150 
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Schemat oprzewodowania 240 V dla VBD-150 
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Schemat oprzewodowania 400 V dla VBD-150 
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Schemat oprzewodowania 480 V dla VBD-150 
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Schemat oprzewodowania 575 V dla VBD-150 
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Schemat pneumatyki 
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Lista rekomendowanych części zamiennych dla VBD-150 

    

Uwaga: Utrzymywanie zapasu *wszystkich* wymienionych poniżej części nie jest konieczne. Niniejsza lista stanowi wyłącznie sugestię 
zestawu możliwego części zamiennych dla urządzenia. 

    

Lp. MPI p/n Opis Lokalizacja 

1 8124-11 
uszczelka silikonowa, zawór opróżniania komory 

próżniowej 
komora próżniowa 

2 542-03STV 
uszczelka silikonowa, zawór opróżniania leja 

nasypowego 
lej nasypowy 

3 go-349S pierścień uszczelniający, wymiar 349, silikonowy górny zawór próżniowy 

4 go-341S pierścień uszczelniający, wymiar 341, silikonowy dolny zawór próżniowy 

5 ezd-.5t bezpiecznik, zwłoczny 1/2 amp, miniaturowy szafka elektryczna 

6 ehr09 przekaźnik, SS, 480V 25A, sygnał VAC 24-265  szafka elektryczna 

7 esCGMS9D Stycznik silnika, 3 biegunowy, 20A, 24 VDC szafka elektryczna 

8 esCGT1.0 przekaźnik nadmiarowy, 0,63 A - 1,0 A szafka elektryczna 

9 esCGT1.6 przekaźnik nadmiarowy, 1,0 A - 1,6 A szafka elektryczna 

10 eabVBD-01 płyta drukowana We/Wy szafka elektryczna 

11 eabVBD-03 wyświetlacz / płyta drukowana HMI przedni panel sterowania 

12 eabVBD-04 płytka drukowana (.8" 4-cyfrowa numeryczna) przedni panel sterowania 

13 ehb-2 brzęczyk piezoelektryczny, 24VDC przedni panel sterowania 

14 esh-01 przełącznik blokujący, czerwono/żółty przedni panel sterowania 

15 ehsl-02 
lampa stroboskopowa, czerwona, magnetyczna, 

24VDC 
pulpit górny 

16 eRTD2-48 4-żyłowy 100 om RTD, 1/8" śr. x 2" dług. lej nasypowy 

17 elc30V ogniwo obciążnikowe, nośność 30 kg  
retencyjny, komora 

próżniowa 

18 nfos-2E wkład filtra odmgławiacza / odolejacza szafka pneumatyki 

19 nf-30E wkład filtra dla regulatora serii "AW30"  szafka pneumatyki 

20 nmd-01 membranowy filtr powietrza, 25 l/min (.88 SCFM) szafka pneumatyki 

21 nv45-4F 
zawór elektromagnetyczny, sterujący, 4- kierunkowy z 

kontrolą przepływu 
tył szafki elektrycznej 
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Wsparcie techniczne i informacje kontaktowe 
 
  

Maguire Products Inc. 
11 Crozerville Road 
Aston, PA  19014 
Tel:    610.459.4300 
Faks:  610.459.2700 
Email:  info@maguire.com 
WWW:  www.maguire.com 
   

Maguire Europe 
Tame Park 
Tamworth 
Staffordshire 
B775DY 
UK 
Tel:  + 44 1827 265 850 
Faks: + 44 1827 265 855 
Email:  info@maguire-europe.com 
    

Maguire Products Asia PTE LTD 
Siedziba Główna 
15 Changi North Street 1 
#01-15, I-Lofts 
Singapore 498765 
Tel:  65 6848-7117 
Faks: 65 6542-8577 
E-mail:  magasia@maguire-products.com.sg 

 
MAGUIRE ITALIA SRL 
Via Cile, 14 
35127 Padova 
ITALY 
TEL:    +39 049 970 5429 
FAKS: +39 049 971 1838 
Email: italia@maguire-europe.com 
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