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Copyright 

� 2006 Maguire Products Inc. 

The information contained within this manual including any translations thereof, is the property of 
Maguire Products Inc. and may not be reproduced, or transmitted in any form or by any means 
without the express written consent of Maguire Products Inc. 

To every person concerned with use and maintenance of the Maguire LPD it is recommended 
to read thoroughly these operating instructions.  Maguire Products Inc. accepts no responsibility 
or liability for damage or malfunction of the equipment arising from non-observance of these 
operating instructions. 

To avoid errors and to ensure trouble-free operation, it is essential that these operating 
instructions are read and understood by all personnel who are to use the equipment. 

Should you have problems or difficulties with the equipment, please contact Maguire Products 
Inc. or your local Maguire distributor. 

These operating instructions only apply to the equipment described within this manual.

Manufacturer�s Contact Information 

Maguire Products Inc. 
11 Crozerville Road 
Aston, PA. 19014 

Phone: 610.459.4300 
Fax:  610.459.2700 

Website: http://www.maguire.com

Email: info@maguire.com
�
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Accuracy of this Manual 

We make every effort to keep this manual as correct and current as possible.  
However, technology and product changes may occur more rapidly then the 
reprinting of this manual.  Generally, modifications made to the dryer design or to 
the operation of the software are may not reflected in the manual for several 
months.  The date at the footer of this manual will indicate approximately how 
current this manual is.  Likewise, your Dryer may have been produced at an 
earlier time and the information in this manual may not accurately describe your 
Dryer since this manual is written for the current line of Dryers in production (as of 
the date in the footer).  We always reserve the right to make these changes 
without notice, and we do not guarantee the manual to be entirely accurate.  If you 
question any information in this manual, or find errors, please let us know so that 
we may make the required corrections or provide you with accurate information.  
Additionally we will gladly provide you with an updated copy of any manuals you 
need at any time.  We welcome comments and suggestions on ways we can 
improve this manual. 

For additional information, or to download the latest copy of this manual or any 
other Maguire manual, please visit our website or contact us directly. 

On the Web at: www.Maguire.com

Maguire Products Inc. 
Main Headquarters 
11 Crozerville Road 
Aston, PA  19014 
Tel:  610.459.4300 
Fax:  610.459.2700 
Email: 
info@maguire.com

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

Maguire Products Asia PTE LTD 
45 Kallang Pudding Road 
#01-02 Alpha Building 
Singapore 349317 
Tel: +65 6848 7117 
Fax:  +65 6744 3370 
Email: 
magasia@maguire-products.com.sg

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

Please e-mail comments and suggestions to: support@maguire.com



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 4

�	����%)�

Spis Tre�ci 

Rozdzia� 1 Pocz�tek � przeczytaj t� stron�                        6
  1.1 Gwarancja - 5 LAT                                    7 
  1.2 Ostrze�enia                           8

Rozdzia� 2 Instalacja                            9 
  2.1 Transport, Rozpakowanie i Konfiguracja  9
  2.2 Instalacja Suszarki              10 
   2.2.1  Instalacja leja na suszarce 30   10 
   2.2.2 Instalacja leja na suszarce 100, 200  11 
   2.2.3 Monta� zasobników w suszarce  12

2.2.4 Pod��czenie spr��onego powietrza  12
   2.2.5 Pod��czenia Elektryczne    13

  2.3 Instalacja odbiornika Maguire na suszarce    14
  2.4 U�ywanie innego podajnika/system zasilania 15 
  2.5 U�ytkowanie podajnika Maguire do zasilania 16 
  2.6 Opcja podwójnego transportowania   18

Rozdzia� 3 U�ytkowanie       22 
3.1 Standardowe Operacje     22
3.2 Rekomendowane Czasy Cyklu    23
3.3 Standardowa Sekwencja U�ytkowania  24
3.4 W�asno�ci u�ytkowe/Opcje    25
3.5 Zmiana kolorów �w locie� Clean Mode  26
3.6 OPIS KONTROLERA      27

3.6.1 Kontroler & Pulpit Operatora  27
3.6.2 Panel Klawiszy    32
3.6.3 Star Functions � Funkcje Specjalne 35
3.6.4 Parametry     49
3.6.5 Zmiana / Zapis Parametrów  61



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 5

�	����%)�

  
PART 4 Obs�uga i Serwis                              63 

4.1 Wyczy�� / Wymie� Filtr Powietrza   63
4.2 Czyszczenie podci�nieniowego obszaru odbioru  64
4.3 Zasobnik Wyjmowanie / Czyszczenie   66
4.4 Wyczy�� / Sprawd� uszczelnienie silikonowe 69
4.5 Osusz i wyczy�� filtr powietrza / regulator  69
4.6 Regulacje                         70
4.7 Procedura sprawdzaj�ca     73
4.8 Demonta� Panelu Kontrolnego              74
4.9 Diagnostyka / Tryb testu     74
4.10 Kontrola wej�cia/wyj�cia     75 
4.11 Stan spoczynku i funkcjonowanie   78 

PART 5 PROBLEMY / OPROGRAMOWANIE    79 
  5.1 Alarmy � Przyczyny i metody usuwania  79 

5.2 Mo�liwe problemy serwisowe    82
  5.2.1 Utrata podci�nienia   82
  5.2.2 Uszkodzone dyski podci�nienia 83
  5.2.3 Czujnik zabezpieczaj�cy nagrzewnic�83
  5.2.4 Zapchany filtr    83 

  5.3 Dane drukowane      84
5.4 Materia� nie jest poprawnie suszony   85 

  5.5 Oprogramowanie Suszarki                                         86 

PART 6 INFORMACJE OGOLNE       87 
6.1 � Specyfikacja suszarek LPD   87 
6.2 - LPD Nomenklatura / kodowanie   88
6.3 � Zalety Suszarek LPD    89
6.4 � Nasza filozofia projektowania   90 
6.5 � Teoria Dzia�ania / Wydajno��               91
6.6 - Gwarancja      92 
6.7 � Schematy elektryczne LPD oraz za��czniki 93 
6.8 � Widok elementow sk�adowych   112 
6.9 � Schematy pneumatyczne     124
6.10 � Pomoc Techniczna i Adresy Kontaktowe 130



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 6

�	����%)�

1 � Pocz�tek � Przeczytaj t� strone 

Przeczytaj t� strone 

Nie musisz czyta� ca�ego podr�cznika.... 

ALE... 

PROSZ� PRZECZYTA	 NAST�PNE 10 STRON. 

To zabierze oko�o 10 minut. 

Te strony zawieraj�:

Gwarancje i Wy��czenia: Co mo�emy gwarantowa� i 
czego nie mo�emy obieca�. 

Zasady bezpiecze�stwa: Ostrze�enia. 

INSTALACJA: Monta� i konfiguracja. 

U
YTKOWANIE:        Przeznaczenie klawiszy. 

MAGUIRE "LPD" Dryers are protected by U.S. patent 6,154,980. 
Additional U.S. and International patents are pending.    

GETTING STARTED: 

PROCEED TO:  WARRANTY AND DISCLAIMERS      NEXT PAGE
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1.1 - Gwarancja � 5 LAT

Produkty MAGUIRE oferuj� bardzo konkurencyjne warunki 
gwarancji w przemy�le przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Gwarantujemy, �e ka�da wyprodukowana przez nas suszarka 
b�dzie wolna od usterek przy normalnym u�ytkowaniu i obs�udze 
urz�dzenia. Wy��czone z gwarancji s� tylko elementy wymienione 
poni�ej. 

Elementy wy��czone z gwarancji: 

Zdolno�� do trzymania podci�nienia przez zasobniki jest w du�ym 
stopniu uzale�niona od zdolno�ci utrzymywania podci�nienia 
poprzez obie powierzchnie styczne. Je�eli kraw�d� zostanie uszkodzona w sposób mechaniczny 
naprawa nie mo�e by� wykonana w ramach gwarancji MAGUIRE.  

Wy��czenia  � Trudno�ci produkcyjne 

To jest nowy typ suszarki. Mieli�my pozytywne wyniki w dotychczas przeprowadzonych testach, ale nie 
byli�my w stanie przetestowa� wszystkich materia�ów wykorzystywanych w przemy�le tworzyw 
sztucznych, które znacznie ró�ni� si� mi�dzy sob�. Nie jeste�my w stanie odwzorowa� wszystkich 
dost�pnych materia�ów, warunków procesu oraz wymaga�. Nie jeste�my pewni tego �e urz�dzenie 
b�dzie dzia�a� bezproblemowo we wszystkich przypadkach. Musisz obserwowa� i weryfikowa�
wydajno�� tego urz�dzenia w Twoim zak�adzie jako cz��� ca�ego procesu produkcyjnego. Musisz 
weryfikowa� dla w�asnej satysfakcji, �e ten poziom wydajno�ci odpowiada Twoim wymaganiom. Nie 
mo�emy by� odpowiedzialni za straty w trakcie produkcji spowodowane nieprawid�owym wysuszeniem 
materia�u, nawet je�eli by�o to spowodowane uszkodzeniem urz�dzenia lub jego nieprawid�ow�
konfiguracj�.  

B�dziemy odpowiada� tylko za korekt�, napraw�, wymian� urz�dzenia, je�eli jego funkcjonowanie nie 
spe�ni Twoich wymaga� lub, je�eli zosta�o b��dnie skonfigurowane dla Twoich wymaga�.  

POCZATEK: 
PRZEJD� DO :  ZASADY BEZPIECZE�STWA NASTEPNA 
STRONA
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1.2 � OSTRZE
ENIA 
     

Gor�ce powierzchnie: 

Jak we wszystkich modelach suszarek, tak�e w tej wyst�puj�
powierzchnie, które mog� osi�gn�� temperatur� 120°C a nawet 
180°C w modelach wysokotemperaturowych 

Wszystkie gor�ce powierzchnie sa os�oni�te zewn�trzn� obudow�. Po otwarciu 
drzwiczek mo�esz mie� dost�p do powierzchni, które mog� by� gor�ce.  

Naklejka ostrzega przed gor�c� powierzchni�

Zachowaj ostro�no�� przy demonta�u i monta�u zbiorników. 

U
YWAJ R�KAWIC. 

   Nie si�gaj do powierzchni os�oni�tych. 

     
INDEKSOWANIE ZASOBNIKÓW :  

Pod koniec ka�dego cyklu nast�puje automatyczne indeksowanie. 

Si�y, które powoduj� rotacje s� niewielkie. Jakkolwiek 
bezw�adno�� poruszaj�cego si� zasobnika mo�e spowodowa�
obra�enia. Ponadto dyski nad i pod zasobnikami zamykaj� si�
automatycznie i mo�e spowodowa� przytrza�ni�cie. W celu 
zabezpieczenia zastosowano czujnik przy drzwiach suszarki unieruchamiaj�ce 
urz�dzenie w przypadku otwarcia drzwi.  

NIE OMIJAJ tego zabezpieczenia. 

Nie próbuj indeksowania zasobników r�cznie, przeciwko sile wywieranej przez 
si�owniki powietrzne. Zasobniki powróc� raptownie po zwolnieniu przy�o�onej si�y. 

Je�eli od��czasz zasilanie powietrza i obrócisz zasobnik r�cznie, po ponownym 
pod��czeniu zasobniki obróc� si� gwa�townie do pozycji wyj�ciowej.  

     
W��cznik bezpiecze�stwa drzwiczek:  

W��cznik bezpiecze�stwa znajduje si� na drzwiczkach. Je�eli otworzysz drzwiczki, 
wszystkie funkcje zostaj� wy��czone. Po zamkni�ciu musisz wcisn�� START aby 
ponownie uruchomi� suszark�.   
Ca�kowity czas cyklu zostanie wyzerowany. 

Ryzyko pora�enia pr�dem: 

Od��cz przewód zasilaj�cy przed przyst�pieniem do 
serwisu Suszarki. 

POCZATEK :   PRZEJDZ DO:   INSTALACJA � NASTEPNA STRONA



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 9

�	����%)�

2 � Instalacja 

2.1 � Transport, Rozpakowanie i Konfiguracja 
Aby zidentyfikowa� typ suszarki, zobacz: LPD Nomenclature / Order Code na stronie 88.
  

Rozpakowanie � Wyj�cie z kartonu 

Przetnij ta�my, odkr�� 6 �rub i podk�adek. Zdejmij karton oraz górna os�on�
kartonu. Dla serii 30, przetnij i usu� plastykowe ta�my mocuj�ce suszark� do 
podstawy. Dla modeli serii 100 i 200, usu� materia�y pakuj�ce przy zbiornikach i 
klamrach.

  
Return Shipping Information 

Save the carton and cardboard if at all possible, reuse for return to 
factory.  Use strong plastic wire ties to affix the canister from turning on 
the Series 30 units.  On the Series 100 and 200 models, it is advisable to 
use packing material around the canister support brackets and ship the 
canisters on a separate skid or carton. 

   
Lifting 

Niebezpiecze�stwo zranienia! 

Je�eli waga jest nierównomiernie roz�o�ona, suszarka mo�e wysun��
si� i zrani� kogo� podczas podnoszenia. 
   
Podnie� suszark� za pomoc� widlaka lub podobnego urz�dzenia. 
Waga urz�dzenia, w zale�no�ci od modelu, mo�e si� zmienia� od 193 
do 408 Kg. Punkty podparcia znajduj� si� pomi�dzy kó�kami. Punkty 
podparcia musz� si� znajdowa� jak najbli�ej wewn�trznej strony 
kó�ek. Aby zapewni� jak najlepsz� stabilno��.  

Usu� drewnian� podstaw�

Aby usun�� podstaw�, odkr�� dwie �ruby mocuj�ce 
suszark�.  

�ruby s� zlokalizowane pod spodem suszarki i 
przechodz� na wylot przez drewnian� podstaw�. �ruby te 
mog� zosta� poluzowane po ustawieniu urz�dzenia na 
ziemi.  
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2.2 � Instalacja Suszarki 

2.2.1 � Instalacja podajnika na suszarce model 30 , 30H 

Poluzuj �ruby motylkowe i ods�o� wlot.  

Umie�� podajnik w taki sposób aby przewody powietrzne 
by�y z tej samej strony co z��cza do których zostan�
pod��czone.  

Wsu� wsporniki mocuj�ce tak jak 
na rysunku i dokr�� je nakr�tkami 
motylkowymi. 

Pod��cz przewody powietrzne za 
pomoc� szybkoz�aczek. 
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2.2.2 � Instalacja leja na suszarce serii 100, 100H, 200, 200H  

Usu� dwie �ruby mocuj�ce ½ � i podk�adki na 
wlocie podajnika (na górze suszarki). 

Uwaga: Nie usuwaj dwóch p�askich �rub 
umieszczonych na drugiej przek�tnej. 

Umie�� podajnik na  wej�ciu suszarki i wycentruj 
dwa otwory w podajniku z otworami na wlocie 
suszarki.   

Ustaw urz�dzenie tak aby umo�liwi� �atwy dost�p 
do uchwytu r�cznej zasuwy slide gate oraz 
drzwiczek podajnika z boku lub z ty�u suszarki.  

shown with optional  
Hopper extension 

  

Przeinstaluj dwie �ruby ½� i podk�adki nastepnie 
dokr�� je za pomoc� klucza. 
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2.2.3 � Monta� zasobników w suszarce serii 200, 200H  

Przy suszarkach serii 200, zasobniki s� zamontowane w oddzielnych paczkach. 
Aby zainstalowa� zasobnik w suszarce, wykonaj co nast�puje:

Nie uszkod� kraw�dzi zasobnika. Zawsze stawiaj zasobnik 
na gumowej macie lub tekturze aby nie uszkodzi� kraw�dzi 

   
Po rozpakowaniu zasobników, u�ó� je na mi�kkim pod�o�u aby 
nie uszkodzi� kraw�dzi. Otwórz drzwiczki suszarki i obró�
system mocuj�cy zasobników. Podnie� zasobnik za pomoc�
uchwytów i zamocuj go w suszarce. Zamocuj górne podpory 
zasobnika. Nast�pnie zamocuj dolne podpory w odpowiednich 
klamrach.     

  

Zawie� zasobnik z ka�dej strony, poprzez wci�ni�cie i jego zamocowanie.  

Uwaga: Ka�dy zasobnik zamocowany jest w jednej z trzech pozycji w systemie 
mocuj�cym. Pozycje s� oznaczone jako 1,2,3. Numer identyfikuje po�o�enie 
zasobnika w mocowaniu.    

   

2.2.4 � Pod��czenie spr��onego powietrza 

 Pod��cz zasilanie powietrza do z��cza ¼� regulatora ci�nienia.  

Ci�nienie powietrza powinno wynosi� 5.5 bar podczas pracy generatora 
ci�nienia w celu zapewnienia prawid�owego funkcjonowania.  

Uwaga:Generator podcisnienia dzia�a przez par� minut na pocz�tku 
ka�dego cyklu. 

Je�eli Twoje spr��one powietrze jest mocno zaolejone zamontuj separator 
oleju. 
Olej w powietrzu wraz z py�em z zasobnika tworzy ma� wewn�trz generatora 
podci�nienia. To spowoduje zatrzymanie pracy i b�dzie wymaga�o 
czyszczenia. 

Reguluj�c zawór, obserwuj wska�nik ci�nienia powietrza aby upewni� si� �e 
ci�nienie wynosi za�o�one 5.5 bar podczas pracy generatora podci�nienia lub 
w trakcie u�ywania pistoletu powietrznego. Je�eli ci�nienie spada poni�ej 5.5 
bar, dokonaj regulacji. Je�eli ci�nienie nie mo�e osi�gn�� 5.5 bar podczas 
pracy generatora, oznacza to �e zasilanie powietrza jest niewydajne.  

Nie zasilaj suszarki zaolejonym powietrzem. Mo�e to 
spowodowa� jej uszkodzenie. U�ywaj tylko czystego, 
suchego powietrza. 
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2.2.5 � Pod��czenia Elektryczne 
Aby zidentyfikowa� model Twojej suszarki, zobacz: LPD Nomenclature/ Order Code strona 87.

RYZYKO ZRANIENIA!  Tylko wykwalifikowani technicy 
powinni wykonywa� naprawy elektryczne.

Pod��cz zasilanie do poprawnie zabezpieczonego zasilania.   
Warto�ci napi�cia i nat��enia podane s� na tabliczce znamionowej. 

Urz�dzenia jednofazowe: 230/240 volts. 

Urz�dzenia trzyfazowe: 60 cycle 230 volts 

 60 cycle 480 volts 

or   50 cycle 400 volts 

Zobacz Schematy Elektryczne -  Wiring Diagrams na stronie 93.

Potwierd� Prawid�ow� Rotacje Dmuchawy 

Przy urz�dzeniu 3 � fazowym sprawd� prawid�owy kierunek obrotu dmuchawy, wykonaj nast�puj�ce: 

W��cz zasilanie u�ywaj�c g�ównego w��cznika. 

   

Wci�nij: Display wy�wietli: 
ENTER FIVE DIGIT 

PASSWORD   _ _ _ _ _   

Wci�nij: 22222 Display wy�wietli: 
TEMP=63°F                   v=0in
MODE=PROGRAM   CAN=2

Wci�nij: BLOWER

Wci�nij: CONVEY

Po�ó� r�k� na po��czeniu podci�nieniowym ulokowanym z 
prawej strony suszarki. Je�eli jest tam podci�nienie, �wiadczy 
to o prawid�owej rotacji.  

Je�eli powietrze dmucha, �wiadczy to nieprawid�owej rotacji. 
Zamie� dwa przewody fazowe, aby zmieni� kierunek.   

Wci�nij: EXIT Display wy�wietli: 
TEMP=63°F                   v=0in
MODE=PROGRAM   CAN=2

Wci�nij EXIT again to return to Auto Mode. 
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2.3 � Instalacja odbiornika maguire na suszarce 

Je�eli masz zamiar u�ywa� podajnika maguire aby nape�ni�
urz�dzenie, post�puj zgodnie z instrukcja. 

Zamocuj podajnik maguire za pomoc� czterech �rub znajduj�cych 
sie przy podstawie.  

   

Nisko po prawej stronie suszarki znajduj� si� dwa z��cza.  
Z��cze odbioru suchego materia�u oraz z��cze podci�nieniowe do 
zasilania suszarki. Pod��cz przewód 2� do zasilania podci�nieniowego 
suszarki.  

  

  
Drugi koniec przewodu 2� podci�nieniowego pod��cz do górnego ��cza 
podajnika maguire. Obró� górne ��cze podajnika w kierunku prawej 
strony suszarki, w celu u�atwienia po��czenia ze z��czem 
pocisnieniowym zasilaj�cym suszark�. 

  

Nast�pnie, pod��cz przewód transportuj�cy materia� do ni�szego z��cza 
podajnika. 

Nast�pnie pod��cz przewód odbieraj�cy materia� do górnego z��cza po 
prawej stronie suszarki. 

Pod��cz koniec przewodu czujnika materia�u do dolnego 
gniazda na podajniku maguire. 
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Pod��cz drugi koniec przewodu do gniazda znajduj�cego 
sie z lewej strony kontrolera suszarki. 

   

    

Nie prowad� przewodu czujnika przy przewodzie materia�owym to spowoduje 
indukowanie si� napi�cia elektrostatycznego. 

2.4 � U�ywanie innego podajnika/system zasilania

Je�eli masz zainstalowany w�asny podajnik. Przejd� do:OPERACJE

  Je�eli masz zainstalowany w�asny podajnik:

Nasz zintegrowany system transportowy zapewnia przep�yw powietrza w celu transportu gor�cego 
materia�u lub zapewnia powietrze dla linii materia�owej. 

Aby unikn�� przepychania powietrza przez suchy 
materia�, powiniene� roz��czy� przewód dostarczaj�cy 
gor�ce powietrze z podstawy zbiorników. To pozwala na 
zasysanie powietrza z otoczenia do transportu i unikn��
w ten sposób ch�odzenia materia�u w zasobnikach. 

Rura zasilaj�ca z ciep�ym powietrzem jest dost�pna z 
ty�u suszarki. Usu� tylny panel poprzez odkr�cenie �rub. 
Rura zasilaj�ca z ciep�ym powietrzem jest ulokowana 
pod zasobnikiem i jest pod��czony do zaworu 
rozdzielczego. Zobacz zdj�cia: Usu� opaski zaciskowe i 
od��cz rur�.   

Inne systemy nie wykonaj� tego automatycznie dopóki nie wykonasz okre�lonych instrukcji. Je�eli tego 
nie zrobisz, powietrze do transportowania b�dzie pobierane z otoczenia wewn�trz obudowy, które zosta�o 
przepchni�te przez materia� w zasobniku. To powoduje och�odzenie materia�u, co nie wspomaga 
wydajno�ci suszarki.Lepszym rozwi�zaniem jest pod��czenie w taki sposób, aby zawór prze��cza� na 
zasilanie ciep�ym powietrzem w czasie �adowania.   
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2.5 � U�ytkowanie podajnika Maguire do zasilania suszarki 

Je�eli masz swój w�asny podajnik: Przejd� do nast�pnej sekcji: OPERACJE

Je�eli zamierzasz u�ywa� podajnika Maguire, wykonaj co nast�puje. 

Wraz z podajnikiem, zostanie dostarczony podajnik oraz pokrywa 
podajnika, która zawiera specjalny adaptator. Adaptator posiada 
nawiercone otwory, które s�u�� mocowaniu podajnika. W zale�no�ci 
od typu posiadanego podajnika, b�dziesz musia� u�y� jeden z 
dwóch wzorów w celu wywiercenia odpowiednich otworów w 
pokrywie. Uwaga : Pokrywa podajnika mo�e zosta� zamówiona z 
gotowymi otworami. Wzory dla ADR-1 lub ADR-4 znajduj� si� w tym 
podr�czniku na stronie 121. 

Najpierw usu� dwie mocuj�ce �ruby os�ony podajnika, nast�pnie 
u�ywaj�c prawid�owego wzoru, oznacz i wywier� otwory w pokrywie. 
Nast�pnie zamontuj os�on�. 

  

Przymocuj podajnik do os�ony leja przed 
zamocowaniem go na leju. U�ywaj�c 
czterech otworów w dolnej cz��ci 
podajnika, zainstaluj go za pomoc� ¼ � 
�rub I nakr�tek. Zobacz zdj�cia po prawej 
stronie. 

    

Po przymocowaniu podajnika do os�ony 
leja, zamontuj j� na górze leja. Upewnij 
si� �e otwory w pokrywie i w obudowie  
leja s� wycentrowane. Zamocuj pokryw�
za pomoc� dwóch �rub. Zobacz zdj�cia 
po prawej. 

   
W dolnej cz��ci, po prawej stronie suszarki znajduj� si� dwa porty. Port 
do odbioru materia�u oraz port podci�nieniowy do transportu materia�u. 
U�ywaj�c opasek zaciskowych, zamocuj 2� przewód pocisnieniowy do 
portu �Convey Vacuum Connection� . 
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Pod��cz drugi koniec podci�nieniowego przewodu 2� do portu na górze 
podajnika. Przekr�� górny port podajnika w  praw� stron� suszarki po 
której znajduje si� port podci�nieniowy. 

Nast�pnie, przewód transportuj�cy materia� 
pod��cz do dolnego portu podajnika. Drugi 
koniec przewodu umie�� w pojemniku z 
materia�em tak jak na rysunku. 

  

Pod��cz jeden koniec kabla czujnika materia�u do gniazda 
zlokalizowanego na podstawie podajnika. 

          

Pod��cz drugi koniec przewodu czujnika materia�u do 
gniazda zlokalizowanego po lewej stronie kontrolera 
suszarki. 

    

Nie prowad� przewodu czujnika przy przewodzie materia�owym, ze wzgl�du 
na indukowanie si� �adunków elektrostatycznych.

Konfigurowanie Oprogramowania Suszarki w celu zapewnienia poprawnej pracy z Podajnikiem Maguire 

Je�eli chcesz nape�nia� suszark� za pomoc� podajnika Maguire zobacz *39 w Star Functions, 
strona 41 wybierz tryb transportowania:�CONVEY TO DRYER�.  

Dla modeli wyprodukowanych przed pierwszym kwarta�em 2006 które nie 
posiadaj� funkcji *39 u�yj parametru CFA opisanego na stronie 52
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2.6 � Opcja podwójnego transportowania

Opcja podwójnego transportowania pozwala jednej suszarce zasila� dwa procesy przy u�yciu 
dwóch podajników. Opcja ta wymaga zakupu specjalnego zestawu, który zawiera: 

• Kontroler podajnika podwójnego transportowania 

• Si�ownik podwójnego transportowania 

• Zawór steruj�cy podwójnego transportowania 

• Y Rura odbioru materia�u 

• Nylonowa rura powietrzna 

• NPT ¼� T mocowanie z szybkoz��czk�

Poni�sze instrukcje opisuj� instalacje opcjonalnego systemu podwójnego transportowania na 
suszarkach serii 100 oraz 200. 
   

   
1. Otwórz przednie drzwiczki suszarki, poluzuj opaski mocuj�ce krótk� rur� oznaczon� jako 

Dry Resin Takeoff Pipe (górna rura). Usu� sztywn� rur� tak jak pokazane jest powy�ej. 

   

2.Wsu� rur� �Y Resin Takeoff Pipe� w krótkie z��cze i podci�nieniowy odbiornik materia�u 
(VTA). Monta� mo�e by� utrudniony, u�yj gumowego m�otka lub kawa�ka drewna w celu 
dobicia nowego Y z��cza. Uwaga:Nie u�ywaj metalowego m�otka aby nie uszkodzi�
kraw�dzi. 
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2. Zainstaluj �Kontroler 
podajnika podwójnego 
transportowania� poni�ej 
regulatora powietrza. 
B�dziesz musia� wywierci�
cztery otwory w obudowie 
suszarki. 
Uwaga : Usu� tylny panel 
aby zapewni� odpowiedni�
przerw� przed rozpocz�ciem 
wiercenia otworów.

  
Je�eli zosta�e� zaopatrzony we wzór otworów, mo�esz go u�y�. W przeciwnym razie 
mo�esz odkr�ci� tyln� obudow� kontrolera i u�y� jej jako matrycy. Lewy górny otwór 
powinien by� zlokalizowany mniej wi�cej: Przy serii 200 � oko�o 7 cm od lewej kraw�dzi i 
oko�o 100 cm od dolnej kraw�dzi suszarki. Przy serii 100 � 7 cali od lewej kraw�dzi oraz 
81 cm od dolnej kraw�dzi.  

   
3. U�ywaj�c za��czonych opasek mocuj�cych, pod��cz zawór steruj�cy podwójnego 

transportowania do z��cza podci�nieniowego zlokalizowanego pod z��czem Y 
zainstalowanym poprzednio.  

   
4. Usu� przewód pistoletu powietrznego I zainstaluj nowe T z��cze tak jak na zdj�ciu.  
       Przeinstaluj z��cze pistoletu w bok i z��cze szybkoz��czki w dó� tak jak na rysunku. U�yj    

              teflonu aby zabezpieczy� gwint. Pod��cz przewód od nowego T z��cza do  zaworu                 
              steruj�cy podwójnego transportowania 
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5. Poprowad� przewód powietrzny od przedniej 
szybkoz��czki na kontrolerze poprzez suszark� do 
z��cza na zaworze steruj�cym tak jak opisano poni�ej: 
  

a. Pod��cz jeden koniec przewodu do 
szybkoz�aczki . Ten przewód b�dzie przebiega� 
przez suszark� . Zobacz zdj�cie po prawej. 

  

b.  Poprowad� przewód do 
wlotu w obudowie 
zlokalizowanego po lewej 
stronie zespo�u zaworowego.  

c.   Przy usuni�tym górnym 
tylnym panelu, poprowad�
przewód wzd�u� zamocowanych 
przewodów elektrycznych i 
powietrznych. Poprowad�
przewód przez obecne obejmy 
aby utrzyma� przewód na 
miejscu.  
   

d.   Poprowad� przewód w 
dó� w rogu, poprzez otwór 
instalacyjny. Prowad�
przewód w �rodku suszarki 
naprzeciw przedniej pokrywy i 
na zewn�trz poprzez ni�szy 
wlot.  

e. Wyprowad� przewód 
przez dolny wlot do  

zaworu steruj�cego 
podwójnego transportowania 
zdj�cie po prawej. 

  
f.  Pod��cz przewód do szybkoz��czki na zaworze steruj�cym. 
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6. Zlokalizowany na górze przewód czujnika transportowania, 
pod��cz do gniazda zlokalizowanego po lewej stronie 
kontrolera suszarki. 

   

  

  
7. Po lewej stronie kontrolera zlokalizowane s� dwa gniazda 

do pod��czenia czujników materia�owych. Przewody 
czujników zostan� pod��czone do ka�dego podajnika 
Maguire w Twoim systemie. 

   

8. Poprowad� przewód materia�owy od ka�dego wyj�cia 
z��cza Y do podajników znajduj�cych si� na wtryskarce.  

  

9. Poprowad� przewód podci�nieniowy od ka�dego podajnika 
do zaworu steruj�cego podwójnego transportowania. 
Przypisany numer (Podajnik 1, podajnik 2) zale�y od tego 
jak chcesz opisywa� swoje urz�dzenia. Uwaga: Upewnij si�
�e poprowadzi�e� odpowiedni przewód czujnika materia�u 
do odpowiadaj�cego mu przewodu materia�owego 
pod��czonego do danego podajnika. 

  

Uwaga: Aby poda� materia� do podajnika ( Podajnik 1, Podajnik 2), prze��cz w��cznik na 
kontrolerze na pozycje ON. Kontroler dostarczy automatycznie materia� na ��danie podajnika 
Maguire.  
  

PRZEJD� DO:  UZYTKOWANIE      NASTEPNA STRONA
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3 - U�ytkowanie 

3.1 -  Standardowe Operacje 
W celu uzyskania szczegó�owego opisu sterowania suszarki zobacz �Opis Sterowania -Controls 
Description� na stronie 27. 
Aby zidentyfikowa� Twoj� suszark� zobacz: LPD Nomenclature / Order Code na stronie 88. 

1. Nape�nij lej na górze suszarki materia�em. 

2. Ustaw temperatur� - (TEMP regulator tarczowy) 

U�yj warto�� temperatury rekomendowan� przez producentów 
materia�u do typowych urz�dze� susz�cych. 

Nie przekraczaj temperatury rekomendowanej przez producentów dopóki nie upewnisz si� �e 
materia� nie ulegnie zmi�kczeniu i sklejeniu 

Standardowe modele mog� by� ustawione na maksymalnie (120c). 
Modele wysokotemperaturowe mog� by� ustawione na (150c).   

3. Ustaw CYCLE TIME czas cyklu - (CYCLE regulator) 

Zobacz REKOMENDOWANY CZAS CYKLU, nast�pna strona. 

To s� tylko sugerowane czasy. Wykonaj test wilgotno�ci aby 
okre�li� prawid�owy czas cyklu, albo dostarcz materia� nam w celu wykonania sprawdzenia. 
Zobacz formularz na stronie 84 do przeprowadzenia testu materia�u   

4. Panel operatora � prawa strona

Na obudowie zasilacza:

a. W��cz MAIN POWER on.  (czerwony prze��czniki) 

Po w��czeniu zasilania, zasobniki ustawi� si� w 
pozycji startowej odpowiadaj�cej pozycji w momencie 
wy��czenia zasilania. 

Na kontrolerze: 

b. 
   
W��cz prze��cznik MODE na pozycje AUTO.

   
c. 

   
Wci�nij CYCLE START.

d. Dwa czasowe cykle musz� by� wykonane zanim materia� 
b�dzie gotowy do transportowania. Gdy materia� b�dzie 
dost�pny, prze��cz prze��cznik CONVEY w pozycje ON. 

W celu uzyskania szczegó�owych wyja�nie� funkcjonowania suszarki, zobacz Standardowa 
Sekwencja U�ytkowania na stronie 25. 

   

Je�eli u�ywasz materia�u, który nie wymaga suszenia. Ustaw obie temperatury i czas 
cyklu na 000. To wy��cza grzanie i pozwala tylko na przekazanie materia�u 
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3.2 � Rekomendowane Czasy Cyklu

MATERIAL 
FINAL 

MOISTURE % * 
CYCLE TIME 
(MINUTES)** 

DRYING TEMPERATURE***   
ºC                   ºF 

ABS 0.10 20 - 25 80 - 85 180 � 190 

ABS/PC 0.02 25 - 30 100 210 

LCP 0.02 20 - 50 150 300 

PA 0.20 - 0.10 20 - 30 80 - 85 180 � 190 

PBT 0.02 20 - 25 120 250 

PC 0.02 20 - 25 125 250 

PC/PBT 0.02 20 - 25 125 250 

PEEK 0.20 - 0.10 25 - 30 150 300 

PEI 0.02 30 - 40 150 300 

PES 0.05 - 0.02 25 - 30 150 300 

PET (Molding Grade) 0.010 30 - 35 150 300 

PET (Preform, Extrusion) 0.005 30 - 35 150 300 

PMMA (Acrylic) 0.02 - 0.04 30 85 185 

POM (Acetal) 0.20 - 0.10 25 80 - 110 180 � 230 

PPO 0.02 25 100 - 120 210 � 250 

PPS 0.02 25 150 300 

PUR 0.02 25 125 - 140 260 � 280 

PSU 0.02 25 - 30 150 300 

SAN 0.20 - 0.10 20 - 40 80 180 

       

* Ko�cowa warto�� wilgotno�ci jaka jest zalecana przez producenta materia�u. 

       
** Rekomendowany czas cyklu bazuje na warto�ci �redniej pocz�tkowej wilgotno�ci. Dla du�ej 
wilgotno�ci pocz�tkowej czas powinien zosta� wyd�u�ony o 5 minut. W przypadku w�tpliwo�ci 
skontaktuj si� z serwisem Maguire 

       

*** Temperatura suszenia powinna odpowiada� rekomendowanej przez producenta.  

          

Suszenie jest zako�czone gdy ca�y materia� osi�gnie w�a�ciw� temperatur� i nast�pnie 
zostanie umieszczony na odpowiedni czas pod dzia�anie okre�lonej pró�ni.   

Pomiar wilgotno�ci materia�u, przed i po suszeniu, mo�e zosta� wykonane za pomoc�
analizatora wilgotno�ci np. Arizona Instruments. 

Je�eli nie osi�gasz oczekiwanych rezultatów lub chcia�by� aby�my wykonali testy 
Twojego materia�u aby okre�li� optymalny czas cyklu suszenia, prosz� zobacz 
formularz na stronie 84 dla testowania materia�u.  
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3.3 � Standardowa Sekwencja U�ytkowania

Ten rozdzia� pomo�e Ci zrozumie� w jaki sposób dzia�a suszarka. 

W �rodku suszarki znajduj� si� trzy identyczne zasobniki materia�owe, 
które obracaj� si� przez 3 pozycje: 

• Pozycja nape�niania i grzania (prawy ty�) 

• Pozycja podci�nienia (left rear) 

• Pozycja opró�niania (przód) 

Ka�dy zasobnik zwisa w jednej z trzech pozycji w podstawie 
mocuj�cej. Te trzy pozycje s� oznaczone jako 1,2 oraz 3. Numer 
identyfikuje po�o�enie zasobnika w mocowaniu.  

Z materia�em w leju ponad pozycj� nape�niania i grzania, wci�nij 
CYCLE START aby rozpocz�� sekwencje. 

Po w��czeniu zasilania, zasobnik ustawi si� w pozycji 
odpowiadaj�cej momentowi wy��czenia. 

"U�ytkowanie" oznacza �e nast�puj�ce czynno�ci zosta�y 
wykonane: 

1. Pokrywy nad i pod ka�dym zasobnikiem s� zamkni�te. 
   

2. Dmuchawa jest w��czona. 
   

3. Generator pró�ni jest w��czony. 
   

4. Si�ownik pneumatyczny ponad pozycj� opró�niania jest wysuni�ty aby otworzy� zawór 
opró�nianego zasobnika znajduj�cy si� w �rodku na spodzie zasobnika. Je�eli dolny czujnik nie 
by� ods�oni�ty w trakcie indeksowania, zawór nape�niaj�cy opó�ni nape�nianie do momentu 
ods�oni�cia czujnika. 

  
5. Zawór nape�niaj�cy w pozycji nape�niania i grzania otwiera si� pozwalaj�c na nape�nienie 

materia�em. Czujnik zlokalizowany pod pozycj� nape�niania i grzania potwierdza obecno��
zasobnika przed otwarciem zaworu nape�niaj�cego. 

6. Grzejnik zostaje za��czony. 
   

7. W momencie otwarcia zaworu nape�niaj�cego, zasobnik w pozycji nape�nianie i grzanie zaczyna 
by� nape�niany. Ciep�e powietrze dostaje si� do zasobnika w momencie nape�niania zasobnika. 
Proces ogrzewania trwa przez okres czasu okre�lony na regulatorze tarczowym. W tym samym 
czasie, podci�nienie zostaje pod��czone do zasobnika w pozycji podci�nienia. 
   

8. Po up�ywie czasu cyklu, cykl ko�czy si� i zasobniki przesuwaj� si� w lewo do nast�pnej pozycji. 
Podgrzany materia� z pozycji nape�niania i grzania zostaje przesuni�ty do pozycji podci�nienia. 
Tutaj podci�nienie osusza podgrzany materia�. 

Licznik czasu cyklu zaczyna odliczanie gdy podgrzane powietrze osi�gnie granice 
20 stopni od docelowej warto�ci.  
Dlatego pierwsza minuta ka�dego cyklu nie jest doliczana do czasu ca�ego cyklu.  
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9. Po up�ywie czasu cyklu zasobniki znowu przemieszczaj� si� w lew� stron�. Suchy materia�, który 

by� w pozycji podci�nienia, zostaje przeniesiony do pozycji opró�niania. Dwa cykle up�yn��y i 
osuszony materia� nadaje si� do produkcji.  

Od teraz indeksowanie wyst�puje przy ko�cu ka�dego cyklu. To jest tryb standardowy, je�eli 
wybra�e� opcje �advance when empty�, wtedy indeksowanie wyst�puje tylko gdy czujnik poziomu 
poni�ej pozycji opró�niania sygnalizuje �e zasobnik jest pusty.  

Je�eli u�ywasz opcji �advance when empty� , masz mo�liwo�� ustawienia 
krótkiego czasu nape�niania. Je�eli czas zu�ycia materia�u z zasobnika jest wi�cej 
ni� podwójny minimalny czas cyklu ustawiony na regulatorze. Zalecamy 
zmniejszenie czasu nape�niania zasobnika aby nie przechowywa� du�ej ilo�ci 
materia�u. Nadmiernie wyd�u�ony czas cyklu mo�e spowodowa� ponown�
absorpcje wilgoci przez materia�. 

3.4 � W�asno�ci u�ytkowe/Opcje 

Auto Start 22 � Pozwala na wprowadzenie daty i czasu automatycznego rozpocz�cia cyklu suszarki.  
Zobacz Star Functions na stronie 35 po wi�cej informacji.     

Auto Stop 24 � Pozwala na wprowadzenie daty i czasu automatycznego zako�czenia cyklu suszarki
Zobacz Star Functions na stronie 35 po wi�cej informacji.  

Material Alarm 33 � Alarm aby poinformowa� operatora o gotowo�ci materia�u po zimnym starcie suszarki 
Zobacz Star Functions na stronie 35 po wiecej informacji.

Index Complete Alarm 34 � Alarm po ka�dym indeksowaniu i ponownej pracy. To przeznaczone jest dla pracy 
laboratoryjnej, gdy po ka�dym indeksowaniu konieczne jest r�czne opró�nienie zasobnika 

Zobacz Star Functions na stronie 35 po wi�cej informacji.

Opcje transportowania 39 � Opcje transportowania materia�u �Standard Convey�, �Convey and Purge� and 
�Convey. 

Zobacz Star Functions na stronie 35 po wiecej informacji.

Alarm transportowania 40 � Po pocz�tkowym wype�nieniu podajnika, suszarka powiadomi podajnik maguire 
transportuj�cy materia� do maszyny aby nie nape�nia� po trzecim podej�ciu. 

Zobacz Star Functions na stronie 35 po wi�cej informacji.

Opcje priorytetu czasu/pojemno�ci 44 - "Priorytet czasu" spowoduje uruchomienie kolejnego cyklu nawet 
je�eli zasobnik nie zosta� opró�niony. �Priorytet pojemno�ci� spowoduje uruchomienie kolejnego cyklu dopiero po 
opró�nieniu zasobnika. 

Zobacz Star Functions na stronie 35 po wi�cej informacji.

Opcje zaworu opró�niaj�cego 52 � Opcje opró�niania przedniego zasobnika. Wybierz pomi�dzy �Enabled�, 
�Disabled� and �Pulsed�. Enabled � dla standardowego funkcjonowania, Disable � nie b�dzie opró�nia�, Pulsed � 
spowoduje pulsowanie zasuwy upustowej.   

Zobacz Star Functions na stronie 35 po wi�cej informacji. 

Opcje zaworu nape�niaj�cego 53 � Opcje dla nape�niania przedniego zasobnika. Wybierz pomi�dzy  
�Enabled�, �Disabled� i �Pulsed�. Enabled - dla normalnego funkcjonowania, Disable � nie spowoduje 
automatycznego nape�nienia zasobnika, Pulsed � spowoduje pulsowanie zasuwy nape�niaj�cej.

Zobacz Star Functions na stronie 35 po wi�cej informacji.

Alarm Nape�niania 74 - Gdy enabled, alarm za��cza si� je�eli suszarka nie nape�ni si� w okre�lonym 
przedziale czasu.   

Zobacz Star Functions na stronie 35 po wi�cej informacji.

Funkcje klawiszy � Zobacz opis funkcji klawiszy na stronie 33.
Empty key  - Manualnie otwiera doln� zasuw� aby opró�ni� zasobnik.
Fill key � Manualnie otwiera zawór nape�niania.
Convey Key � Manualnie za��cza przep�yw gor�cego powietrza w celu transportowania 
materia�u.
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3.5 � Zmiana Kolorów � W locie� u�ywaj�c Clean Mode

Zasobniki oraz cz��ci otaczaj�ce mog� by� gor�ce. U�ycie 
r�kawic jest rekomendowane. 

Aby ZMIENI	 KOLOR bez zatrzymywania produkcji: 

Zaplanuj naprzód! 

Je�eli Twoje zasobniki s� pe�ne, masz przynajmniej zapas na jedn� godzin� w przewodach 
materia�owych. Wi�c musisz planowa� naprzód aby zapewni� czas na zu�ycie materia�u 

Godzin� przed wymagan� zmian� materia�u: 

1. Ustaw prze��cznik MODE na pozycje "CLEAN". W tym trybie, zasobnik nie indeksuje 
automatycznie. 

2. Wy��cz Twój system za�adowczy i wyczy�� lej podajnika suszarki oraz podajnik lub dozownik 
dostarczaj�cy materia�. Upewnij si� �e zasuwa pod podajnikiem suszarki zosta�a wyczyszczona. 
Dost�p do zasuwy za�adowczej jest zapewniony po odkr�ceniu jednej �ruby mocuj�cej i obrót  
podstawy podajnika suszarki. 

Wykonaj pe�ne czyszczenie i zmian� koloru do tego miejsca, miejsce za�adunku nad 
zasobnikiem. Zobacz rozdzia� 4.13, Zasobnik Demonta�/Czyszczenie na stronie 66 w 
rozdziale Obs�uga i serwis. 

W trybie CLEAN zasobniki nie s� indeksowane pod koniec cyklu. Za��cza si� alarm i display 
wy�wietla ( CLEAN ). 

Kiedy za��cza si� ALARM : 

1. Wci�nij "Alarm Silence" aby unikn�� niepotrzebnych nerwów. 
2. Wyjmij, wyczy�� i zamontuj z powrotem zasobnik, zamknij drzwiczki.
3. Wci�nij klawisz INDEX. 
4. Po indeksowaniu, rozpocznij nape�nianie wyczyszczonego zasobnika nowym kolorem mieszanki.  

Powtórz te cztery czynno�ci a� do opró�nienia wszystkich zasobników. 

Po wyczyszczeniu ostatniego zasobnika: 

1. Wyczy�� linie transportowania materia�u do urz�dzenia docelowego.  
2. Rozpocznij transportowanie nowego koloru mieszanki. 

W trybie CLEAN, zasobniki nie dzia�aj� na zasadzie priorytetu czasu. 
Zasobniki zawsze czekaj� dopóki nie zostan� opró�nione, czujniki ods�oni�ty. 
Je�eli czas przekracza podwójn� warto�� czasu normalnego cyklu, alarm 
zostanie za��czony.  Canisters always wait until the canisters are empty, 
sensor uncovered.  If the time exceeds double the normal cycle time, the 
alarm will sound.  Wci�nij silence lub advance je�eli obawiasz si� �e materia� 
mo�e wch�ania� wilgo�. 
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3.6 � Opis Kontrolera

3.6.1 � Kontroler & Pulpit Operatora 

Kontroler � Prawa Strona 

• CYCLE START � start cyklu 

• CYCLE STOP � stop cyklu 

• MODE � tryb pracy 

• INDEX � indeksowanie  

• SILENCE ALARM � wyciszenie alarmu 

• CONVEY: ON/OFF - transportowanie 

• SET CONVEY TIME � ust. czasu transportu 

START CYKLU

Wci�nij aby rozpocz�� cykl.  
Pali si� gdy urz�dzenie dzia�a automatycznie. 

STOP CYKLU

Wci�nij aby zatrzyma� cykl. 
�wieci si� gdy urz�dzenie zostanie zatrzymane przez operatora lub 
zatrzyma si� mi�dzy cyklami w trybie "clean out". 

MODE - AUTO / CLEAN 

Wybierz AUTO dla normalnego automatycznego indeksowania 
zasobników. 

Wybierz CLEAN aby zapobiec automatycznemu indeksowaniu. 
To s�u�y zmianie koloru. Indeksowanie nie wyst�pi 
automatycznie. W zamian alarm b�dzie aktywny i operator wie 
aby wyczy�ci� pusty zasobnik dla nast�pnego koloru. 

Z wyczyszczonym zasobnikiem na miejscu, drzwiczki sa 
zamkni�te wci�nij klawisz INDEX aby zrestartowa� cykl. 

W trybie Clean, cykl b�dzie trwa� do opró�nienia 
zasobnika lub do czasu równemu dwóm 
zaprogramowanym czasom cyklu. 
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INDEKSOWANIE

Wci�nij w celu uporz�dkowania zasobników (przy zatrzymanej suszarce). 
       
W trybie CLEAN, 
Musisz wcisn�� przycisk INDEX aby uporz�dkowac zasobniki. Nast�pny 
cykl rozpoczyna si� po zako�czeniu indeksowania. 

W trybie AUTO,  
klawisz INDEX nie dzia�a dopóki nie wci�niesz klawisz CYCLE 
STOP.  INDEX spowoduje uporz�dkowanie zasobników. Po 
indeksowaniu wci�nij CYCLE START aby rozpocz�� nast�pny cykl. 

Gdy za�wieca si� na niebiesko: 
Czas cyklu sko�czy� si�, indeksowanie wyst�pi automatycznie. 

Gdy zapala si� na pomara�czowo: 
Cykl zosta� zatrzymany przez klawisz CYCLE STOP. 
Klawisz INDEX musi zosta� wci�ni�ty w celu wykonania indeksowania. 

Je�eli klawisz mruga na pomara�czowo: 
Cykl zatrzyma� si� w trybie CLEAN, operator musi wcisn�� klawisz 
INDEX aby uporz�dkowa� zasobniki. 

WYCISZENIE ALARMU

Ten klawisz wycisza sygna� i lampe ostrzegawcz�, ale nie usuwa 
przyczyny alarmu.  

G"ONIK ALARMU

TRANSPORTOWANIE: ON/OFF

Dzia�a tylko jezeli pod��czony jest podajnik Maguire do kontrolera 
suszarki. W��cz ON aby zapewni� transportowanie materia�u do Twojego 
urz�dzenia docelowego. 

USTAWIANIE CZASU TRANSPORTOWANIA

Dzia�a tylko w przypadku pod��czenia podajnika podci�nieniowego 
pod��czonego do kontrolera suszarki. Wci�nij i przytrzymaj klawisz aby 
ustawi� czas transportowania. W momencie rozpocz�cia transportowania 
wci�nij klawisz i przytrzymaj do momentu nape�nienia podajnika. Ten 
czas nape�nienia zostanie zapami�tany przez kontroler. Minimalny 
mo�liwy czas, jak i fabrycznie ustawiony, wynosi 2 sekundy.  



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 29

�	����%)�

 Kontroler � Przedni Panel 

• TEMPERATURA 
• CZAS CYKLU  
• DISPLAY 
• PANEL KLAWISZY 
• LAMPA OSTRZEGAWCZA 
• BRZECZYK ALARMU

TEMPERATURA Ustawienia pokr�te� 

Do 250f/120c stopni, model standardowy. 
Do 300f/150c dla modeli wysokotemperaturowych. 

Czas Cyklu Ustawienia pokr�te� 

Czas w minutach dla jednego cyklu. Czas cyklu b�dzie si� zmienia� w 
zale�no�ci od rodzaju materia�u. Zobacz Rekomendowany Czas Cyklu 
na stronie 24.  

Materia� który nie wymaga suszenia mo�e zosta�
przepuszczony przez suszark� bez inwazyjnie po 
ustawieniu obu pokr�te� na zero. Grzanie i podci�nienie 
nie b�dzie funkcjonowa� ale materia� b�dzie 
przekazany do urz�dzenia docelowego. 

      
DISPLAY Vacuum Fluorescent Display (VFD) 

Wszystkie informacje b�d� wy�wietlane na display. 

  

Strobe Light 

  
Beeper Alarm

  
LAMPA OSTRZEGAWCZA I BRZECZYK ALARMU

Lampa ostrzegawcza mruga i brz�czyk dzwoni gdy wyst�pi� warunki 
wymagaj�ce interwencji operatora.  
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Panel Klawiszy 

Zobacz nast�pny rozdzia� Funkcje Panelu Klawiszy.

Kontroler � Lewa Strona 

• PRINTER output � wyj�cie drukarki 
• COMPUTER input / output � we/wy komputera 
• CONVEY LEVEL SENSOR (plug receptacle) 

- gniazdo czujnika poziomu 

Wyj�cie drukarki 

To jest port równoleg�y. Pozwala na drukowanie danych 
bezpo�rednio na drukarce daj�c ci�g�y zapis danych.

Dwa rodzaje wydruków s� dost�pne: 

1. Lista wewn�trznych parametrów . 
(Wci�nij 77 w trybie PROGRAM ) 

2. Cykliczny wydruk temperatury, podci�nienia oraz 
przesz�ego czasu cyklu. Dok�adne wyja�nienie tego 
wydruku wyja�nione jest w rozdziale PRINTED 
OUTPUTS . 
(Wci�nij 54 w trybie PROGRAM, za pomoc� " " 
ustaw znacznik drukarki na ON.) 

Zobacz Printer Outputs na stronie 84 w celu uzyskania 
wi�cej informacji. Zobacz Star Functions na stronie 35 dla 
uzyskania wi�cej informacji o 77 i 54. 

Ka�da drukarka kompatybilna z DOS,  która akceptuje znaki 
ASCII i nie potrzebuje sterownika Windows do 
funkcjonowania. Pod��cz za pomoc� standardowego kabla 
równoleg�ego. 34 pinowy kabel równoleg�y kompatybilny z 
DB25 IBM 34. Dost�pny u nas lub w ka�dym sklepie 
komputerowym. 
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KOMPUTER wej�cie / wyj�cie 

Port komputera to m�skie z��cze DB9 � port szeregowy. To z��cze 
jest u�ywane do instalacji nowego oprogramowania.  

CZUNIK POZIOMU � wtyczka pojemnika

Czujnik poziomu z podajnika materia�u pod��cz tutaj, to pozwala 
suszarce kontrolowa� transport materia�u do Twojego urz�dzenia 
docelowego przy pomocy dmuchawy suszarki i gor�cego powietrza.  

Te klawisze zast�pi�y przyciski zlokalizowane z lewej strony kontrolera

MANUALNE NAPE"NIANIE

Wci�nij FILL aby r�cznie sterowa� zawór nape�niania nad stacj�
nape�niania i grzania. Przycisk pomocny w przypadku gdy chcemy 
nape�ni� wi�cej materia�u po okre�lonym czasie nape�niania. Pracuje 
tylko w trybie AUTO.  

MANUALNE TRANSPORTOWANIE

Wci�nij CONVEY aby wywo�a� cykl transportowania. Pracuje tylko w 
trybie AUTO.   

   

Przyciski zlokalizowane z lewej strony kontrolera 
przed 2006 rokiem, zosta�y zast�pione przyciskami 
panelu klawiszy.  

• MANUAL FILL  
• MANUAL CONVEY 
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3.6.2 � Panel Klawiszy 

Opis Funkcji 

Cztery tryby s� dost�pne: 

Auto Mode Automatyczne operacje wyst�puj� tylko w tym trybie.  
Ten tryb jest aktywny gdy zasilanie jest w��czone.  

Manual Mode Umo�liwia operowanie urz�dzeniem w celu testowania. 

Dla trybu manualnego wci�nij  (11111) lub w�asne has�o. 

Program Mode Umo�liwia zmian� zasad funkcjonowania. 

Dla trybu programowania wci�nij  (22222) lub w�asne has�o. 

Advanced Mode Pozwala na zmian� zaawansowanych parametrów. Uwaga: nie 
powiniene� zmienia� tych parametrów bez konsultacji w technikiem 
Maguire. 

Dla trybu ADVANCED, wci�nij:  i (33333) lub swoje has�o. 

W trybie Manual, Program lub Advanced, funkcje automatyczne nie wyst�puj�. 
Mo�esz wej�� w te tryby wy��cznie po zatrzymaniu suszarki po wci�ni�ciu 
klawisza CYCLE STOP. 

Aby zmieni� has�o, zobacz ( 45), ( 78) i ( 79), poni�ej. 

Poni�sze klawisze dzia�aj� we wszystkich trybach: 

Display Key � U�ywany do prze��czenia wy�wietlacza.  

Display w spoczynku:
TEMP= 90c        V=640mm
MODE=AUTO         CAN=1

Display podczas dzia�ania:
TEMP= 90c        V=640mm
CYC=  0:00             CAN=1

  

Wci�nij DISP aby zmieni� na:
TEMP= 90c        V=640mm
CYC=  0:00           HT=20%

  

   

Lub  
TEMP= 90c        V=640mm
WED 12/05/2005       12:15

Opis Displaya: TEMP temperatura powietrza wlotowego zasobnika: F lub C. 

 V Podci�nienie w zasobniku: ins. or mm. 

 CAN Zasobnik który jest w stacji opró�niania.  (1,2,3) 

 CYC Ca�kowity czas tego cyklu: min:sec 

 HT Procentowy czas dzia�ania nagrzewnicy w ka�dej sekundzie 
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Klawisz Exit 
Wci�nij aby wyj�� z danej sekwencji. 

Klawisz Star  
U�ywany do wej�cia do danego trybu lub do prze��czania ustawie�
parametrów.  

Klawisz Clear 
Przytrzymanie klawisza w momencie w��czenia zasilania powoduje 
wykonanie procedury CLEAR.  

Nast�puj�ce klawisze dzia�aj� w trybie  MANUAL i PROGRAM : 

Position 1 Key 
Obraca zasobnik 1 do stacji stacji 
opró�niania.  

Position 2 Key
Obraca zasobnik 2 do stacji 
opró�niania.  

Position 3 Key 
Obraca zasobnik 3 do stacji 
opró�niania. 

Uwaga: Ka�dy zasobnik zwisa w jednej z trzech 
pozycji w mocowaniu zasobników. Te trzy pozycje 
oznaczone s� jako 1,2 i 3. Numer identyfikuje 
miejsce zasobnika w mocowaniu.  

1 2 3
Pozycja 1 Pozycja 2 Pozycja 3 
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Klawisz Lock  
Blokuje zasobniki w danej pozycji. Wybór Lock / Unlock 
(zablokowane/odblokowane) 
   

Klawisz Seal  
Zamyka wszystkie zasobniki. Wybór Seal On / Off 

Klawisz Fill 
Otwiera zawór nape�niania ponad stacja nape�niania i grzania. Wybór Open / 
Close 
Dzia�a równie� w czasie pracy suszarki. 

Klawisz Empty 
Otwiera dolny zawór w stacji opró�niania w celu podania materia�u przez 
komor� VTA. Wybór Open/Close.  
Mo�e dzia�a� w trybie AUTO gdy drzwiczki s� otwarte w celu czyszczenia.  

Klawisz Convey  
Prze��cza przep�yw gor�cego powietrza do transportowania materia�u. Wybór 
pomi�dzy On / Off. 
Dzia�a równie� w czasie pracy suszarki.

Klawisz Blower  
W��cza dmuchaw�. Wybór On / Off 

Klawisz Heat  
W��cza nagrzewnice. Wybór On / Off.  Nie b�dzie dzia�a� przy wy��czonej 
dmuchawie 

Klawisz Vacuum  
W��cza generator podci�nienia. Wybór On / Hold (trzyma podci�nienie)  / Off 
(spuszcza podci�nienie) 

Klawisz Alarm  
Aktywuje alarm. Wybór activate / deactivate. Aktywny/nieaktywny  

Klawisz Parameter  
U�ywany do przej�cia przez wewn�trzne parametry. U�yj  aby przej�� w ty� 
listy.  (Tylko Tryby Program i Advanced) 
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3.6.3 - Star Functions � Funkcje Specjalne 

Star Functions � Funkcje specjalne to specyficzne ustawienia i czynno�ci które mog� by�
zaprogramowane w suszarce. Funkcje s� podzielone na trzy grupy: Manual, Program , Advanced, które 
s� dostepne przez osobne has�a . Funkcje specjalne trybu manualnego s� przeznaczone do typowego 
podstawowego u�ytkowania. Funkcje specjalne trybu programowania  zawieraj� dodatkowe funkcje 
s�u��ce rozwi�zywaniu problemów i celów administracyjnych. Funkcje specjalne trybu zaawansowanego 
maj� ograniczony dost�p poniewa� nie s� przeznaczone do standardowego funkcjonowania, tylko do 
rozwi�zywania problemów przy konsultacji z technikiem Maguire. Uwaga : Tryb Zaawansowany zosta� 
wprowadzony w suszarkach od 2006 roku. W suszarkach produkowanych wcze�niej oba tryby by�y 
po��czone.      

Aby wej�� w tryb Manual: Wci�nij  nast�pnie wprowad� has�o (fabrycznie 11111). 
Aby wej�� w tryb Program: Wci�nij  nast�pnie wprowad� has�o (fabrycznie 22222). 
Aby wej�� w tryb Advanced: Wci�nij  nast�pnie wprowad� has�o (fabrycznie 33333). 

LISTA STAR FUNCTION   

Wci�nij  i dwie cyfry dla nast�puj�cych funkcji: Mode 

  Manual Program Advanced

11 Wybierz format Daty , Ustaw Date i Czas 

12 Wprowad� fabryczne ustawienia suszarki. 

22 Auto Start Disable/Enable. 

23 Kopiuje bie��ce ustawienia u�ytkownika w celu zachowania. 

24 Auto Stop Disable/Enable. 

25 Wy�wietla numer oprogramowania i sum� kontroln�   

32 Kopiuje zachowane ustawienia jako bie��ce. 

33 Alarm gotowo�ci materia�u, Disable/Enable. 

34 Alarm zako�czenia indeksowania, Disable/Enable. 

35 Alarm Log � wy�wietla 50 ostatnich alarmów. Not available as of 1
st
quarter 2006 

36 Alarm Czasu Cyklu - Wybór Enable/Disable 

39 Tryby: �Standard Covey�, �Convey and Purge�, �Convey to Dryer� 

40 Alarm transportowania, Disable/Enable. 

44 Tryb priorytetu:  �Advance on Empty� or �Advance on Time�. 

45 Zmiana has�a �Manual Mode� . 

50 Tryb opró�niania materia�u: Vacuum-Take-Off or Gravity.   

52 Zawór opró�niania, Enable/Disable/Pulse. 

53 Zawór nape�niania - Enable/Disable/ Pulse. 

54 Wydruk informacji o cyklu. (Enable/ Disable). 

66 Ustawienie LPD numeru I.D. (1-255).   

74 Alarm nape�niania, Enable/Disable. 

77 Wydruk parametrów 

78 Zmiana has�a �Program Mode� . 

79 Zmiana has�a �Advanced Mode�.   

88 Wybór j�zyka   

89 Jednostki temperatury: Fahrenheit / Celsius.  

96 U�ywany w celu dost�pu do karty flash.   

97 Chwilowy znacznik przegladu � odblokowuje krancówk� drzwi.

99 Kalibracja czujnika podcisnienia (starsze modele suszarek).  
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Star Functions � Szczegó�owe wyja�nienia

Wybór formatu daty, ustawienie be��cej daty i czasu 

Wci�nij ( ,1,1) aby wprowadzi� poprawn� date i czas. Prawid�owa data 
i czas jest pomocna, je�eli chcesz zachowywa� informacje za pomoc�
drukarki. 

Pierwszy display to wybór formatu daty USA lub EUROPE. USA 
spowoduje wy�wietlenie daty w formacie miesi�c/dzie�/rok. EUROPE 
spowoduje wy�wietlenie w formacie dzie�/miesi�c/rok. U�yj klawisza 
CE aby wybra� format. 

SELECT DATE FORMAT 
USA (MM/DD/YYYY) 

SELECT DATE FORMAT 
EUROPE (DD/MM/YYYY)

Wci�nij  aby wy�wietli� lub zmieni� miesi�c, dzie�, rok, godziny, 
minuty. 

Wprowadzone warto�ci s� dwucyfrowe ; 
MONTH __,  DAY __,  YEAR __,  HOUR __,  MIN __. 

U�yj klawisza  aby przej�� przez wszystkie dane bez zmian. 
Wprowad� zmiany gdzie jest to konieczne. Wci�nij EXIT aby opu�ci�
wprowadzanie zmian i ponownie w celu opuszczenia trybu 
programowania lub manualnego. 

Wprowad� warto�ci fabryczne ustawie�
(Poprzednio:przenie� tablice z ROM do RAM ) 

Wci�nij ( ,1,2) aby odtworzy� ustawienia fabryczne suszarki z pami�ci 
ROM. 

RESTORE FACTORY  
DEFAULT SETTINGS  

Auto Start � Disabled/Enabled 

Wci�nij ( ,2,2) aby wybra� opcj� Automatic Start. 

AUTO START 
DISABLED 

AUTO START 
ENABLED 

22 pozwala na automatyczny start urz�dzenia w okre�lonym dniu i 
godzinie, tak jak po wci�ni�ciu przycisku START.  
Dla wystartowania funkcji Auto Start, zasilanie musi by� za��czone w 
pozycji ON. 

Po wci�ni�ciu 22  u�yj klawisza CE aby prze��czy� pomi�dzy 
DISABLED i ENABLED. Je�eli wybierzesz AUTO START DISABLED, 
wci�nij  aby wyj��. 



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 37

�	����%)�

Je�eli wybierzesz AUTO START ENABLED, u�yj klawisza  aby 
prze��czy� pomi�dzy dniami tygodnia. U�yj klawisza CE aby wybra�
pomi�dzy (MONDAY - NEVER) i (MONDAY __:__). 

Z wybranym (MONDAY __:__) (lub ka�dy inny dzie�), wprowad�
godzin� w dniu kiedy chcesz aby suszarka wystartowa�a. U�yj zegara 24 
godzinnego. Przyk�ad: 
(MONDAY 07:00), to 7 rano.  7 po po�udniu 19:00 

U�yj klawisza  aby przej�� do kolejnego dnia. 
U�yj klawisza CE aby wybra� NEVER lub __:__. 
Wprowad� czas auto startu. 

Po zako�czeniu, wci�nij Exit aby zachowa� zmiany, nast�pnie wci�nij 
Exit aby opu�ci� tryb programowania. 

Zachowaj Ustawienia U�ytkownika 
(Poprzednio: Przenie� z RAM do EEPROM) 

Wci�nij ( ,2,3) aby skopiowa� bie��ce ustawienia do pami�ci sta�ej 
EEPROM. Dla uzyskania wi�cej informacji o oprogramowaniu suszarki 
oraz funkcjach  Clear i Clear All zobacz stron� 86.

Raz zachowane, ustawienia s� do odtworzenia po wykonaniu operacji 
CLEAR (wci�nij CE wy��cz i w��cz zasilanie) lub przez funkcje 32.
Wci�nij EXIT aby zachowa� i opu�ci� sekwencje programowania.  

SAVE USER SETTINGS 
   

Auto Stop � Disabled/Enabled 
(wprowadzone w modelach od 2006 roku)

Wci�nij ( ,2,4) aby wybra� opcje Automatic Stop. 

AUTO STOP 
DISABLED 

AUTO STOP 
ENABLED 

24 pozwala na ustawienie automatycznego zatrzymania suszarki 
okre�lonego dnia i godziny (podobnie jak wci�ni�cie klawisza STOP). 

Gdy 24 jest wybrane u�yj klawisza CE aby prze��czy� pomi�dzy 
DISABLED i ENABLED. Je�eli wybra�e� AUTO STOP DISABLED, 
wci�nij  aby wyj��. 

Je�eli wybra�e� AUTO STOP ENABLED, u�yj klawisza  aby przej��
przez wszystkie dni tygodnia.  U�yj klawisza CE aby wybra� pomi�dzy 
(MONDAY - NEVER) i (MONDAY __:__). 

Przy (MONDAY __:__) (lub innym dniu) wybranym, wprowad� godzin� o 
której chcesz zatrzyma� urz�dzenie. U�yj zegara 24 - godzinnego.    

U�yj klawisza  aby przej�� do kolejnego dnia. 
U�yj klawisza CE aby wybra� NEVER lub  __:__. 
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Wprowad� godzin� kiedy chcesz wykona� auto stop. 

Po zako�czeni, wci�nij Exit aby zachowa� zmiany i opu�ci� sekwencje.   

Wy�wietl Status Oprogramowania oraz Sume Kontroln�
(Poprzednio: Sprawd� znacznik ROM-CHECK)

Wci�nij ( ,2,5) aby wy�wietli� status oprogramowania i sum� kontroln�. 

FIRMWARE OK 
CHECKSUM = xxxxxxxx 

Po zako�czeniu wci�nij EXIT aby opu�ci� sekwencje i tryb 
programowania.  

Odzyskaj Zachowane Ustawienia U�ytkownika 
(Poprzednio: Przenie� z EEPROM do RAM)

Wci�nij ( ,3,2) aby wprowadzi� zachowane uprzednio ustawienia 
u�ytkownika.  

RESTORE SAVED 
USER SETTINGS

To jest potrzebne w celu odzyskania ustawie� zapisanych wcze�niej w 
pami�ci EEPROM. Po zako�czeniu wci�nij dwa razy EXIT aby opu�ci�
sekwencje i tryb programowania.   

Alarm Gotowo�ci Materia�u � Disabled/Enabled 
(Przedstawiony w modelach od 2006 roku)

Wci�nij ( ,3,3) aby zablokowa� lub uaktywni� alarm: 

MATERIAL READY ALARM
DISABLED 

MATERIAL READY ALARM
ENABLED 

Gdy jest enabled � aktywny, alarm b�dzie dzia�a� (urz�dzenie b�dzie 
dzia�a�) gdy suszarka wykona drugie indeksowanie po rozruchu 
(w��czeniu zasilania). Celem tego alarmu jest zasygnalizowanie 
operatorowi �e suchy materia� jest gotowy do transportu po w��czeniu 
urz�dzenia.    

U�yj klawisza  aby prze��czy� enabled lub disabled. Po zako�czeniu 
wci�nij EXIT aby opu�ci� sekwencje i tryb programowania. 

Alarm Indeksowania � Disabled/Enabled 
(Przedstawiony w modelach produkowanych od 2006 roku)

Wci�nij ( ,3,4) aby zablokowa� lub uaktywni� Alarm Indeksowania: 
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INDEX ALARM 
DISABLED 

INDEX ALARM 
ENABLED 

Gdy jest enabled, urz�dzenie w��czy alarm po indeksowaniu. To s�u�y 
laboratoryjnemu u�ytkowaniu, gdy kto� r�cznie opró�nia zasobniki po 
ka�dym indeksowaniu. 
 Po zako�czeniu wci�nij EXIT aby zachowa� zmiany i opu�ci�
sekwencje .  

Alarm Log 
Tryb Zaawansowany Tylko 
(Nie dost�pny przed rokiem  2006)

Wci�nij ( ,3,5) aby wy�wietli� zapis informacji Alarmów: 

ALARM LOG 
� Alarm message �

Wy�wietla ostatnie 50 alarmów w kolejno�ci wyst�powania. U�yj 
klawisza  aby przej�� przez wszystkie alarmy. Po zako�czeniu wci�nij 
EXIT aby opu�ci� sekwencje.  

Alarm Czasu Cyklu � Enabled/Disabled 
(Przedstawiony w modelach od 2006 roku)

Wci�nij ( ,3,6) aby odblokowa� lub zablokowa� Alarm Czasu 
Cyklu: 

CYCLE TIME ALARM 
ENABLED 

CYCLE TIME ALARM 
DISABLED 

Gdy jest enabled � aktywny, alarm zostanie za��czony gdy urz�dzenie 
do odbioru podci�nieniowego VTA wyczerpie materia� przed 
zako�czeniem cyklu. To oznacza �e zapotrzebowanie materia�u 
przekracza wydajno�� suszarki. Nie spowoduje to wy��czenia 
urz�dzenia, tylko alarm. U�yj klawisza   aby prze��czy� enabled, 
disabled. Po zako�czeniu wci�nij EXIT aby opu�ci� sekwencje i tryb 
programowania. 
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Tryb Transportowania 

Wci�nij ( ,3,9) aby wybra� pomi�dzy �Standard Convey�, �Convey 
and Purge� i �Convey to Dryer�: 

CONVEY MODE 
STANDARD CONVEY 

CONVEY MODE 
CONVEY AND PURGE 

CONVEY MODE 
CONVEY TO DRYER

Standard Convey: W trybie �Standard Convey�  suszarka b�dzie 
kontynuowa� dostarczanie materia�u do podajnika na urz�dzeniu 
docelowym dopóki nie zostanie zakryty czujnik poziomu. Po nape�nieniu 
inicjuj�cym je�eli czujnik nie reaguje po trzeciej próbie nape�nienia, b��d 
ERROR CONVEYER pokazuje si�.  
Zobacz równie�, instalowanie podajnika Maguire na stronie 15. 

Convey and Purge: Wybór �Convey and Purge� spowoduje to �e 
zasuwa opró�niania zostanie zamkni�ty do czasu transportowania 
materia�u. Z t� opcj� ustawion� ON, gdy czujnik poziomu ��da 
dostarczenia materia�u do urz�dzenia docelowego, zasuwa dolna 
zasobnika otworzy si� najpierw na kilka sekund aby nape�ni� urz�dzenie 
VTA umieszczone pod zasobnikiem. Zasuwa zostanie zamkni�ta i 
materia� z VTA zostanie podany dalej. Ten tryb pozwala zredukowa�
mo�liwo�� zawilgocenia materia�u przy bardzo ma�ej przepustowo�ci 
urz�dzenia docelowego.  

Convey to Dryer: Je�eli chcesz nape�nia� suszark� u�ywaj�c podajnika 
Maguire, wybierz t� opcje. Zobacz tak�e strona 17. 

U�yj klawisza  aby prze��czy� pomi�dzy �Standard Convey�, �Convey 
and Purge� i �Convey to Dryer�.  Po zako�czeniu, wci�nij EXIT aby 
zachowa� zmiany i opu�ci� tryb programowania.  
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Alarm Transportowania � Disabled/Enabled 
(Przedstawiony w modelach od 2006 roku)

Wci�nij ( ,4,0) aby uaktywni� lub zablokowa� Alarm 
Transportowania : 

CONVEY ALARM 
DISABLED 

CONVEY ALARM 
ENABLED 

Po nape�nieniu inicjuj�cym podajnika Maguire, suszarka za��czy alarm 
je�eli podajnik Maguire nie zostanie nape�niony za trzecim podej�ciem. 
Alarm nie zatrzyma transportowania materia�u tylko zasygnalizuje. U�yj 
klawisza   aby prze��czy� pomi�dzy enabled, disabled of alarming.   
Po zako�czeniu wci�nij EXIT aby zachowa� zmiany i opu�ci� tryb 
programowaniu.  

Priorytet Czasu/Pojemno�ci  

Wci�nij ( ,4,4) aby wybra� pomi�dzy: 

ADVANCE ON TIME 
   

ADVANCE ON EMPTY 
FILL TIME:  ___

Fabrycznie wybrana jest opcja ADVANCE ON TIME � Priorytet Czasu. 
To jest standardowy tryb funkcjonowania. Zasobniki wykonuj�
indeksowanie po zako�czeniu czasu cyklu, nawet je�li zasobnik nie 
zostanie opró�niony.   

Przy opcji ADVANCE ON EMPTY � Priorytet pojemno�ci, zasobniki 
przechodz� do nast�pnego cyklu dopiero po opró�nieniu zasobnika. 
Czujnik pod opró�nianym zasobnikiem musi by� odkryty. W tym trybie 
opró�nienie zasobnika mo�e trwa� godzin� lub d�u�ej, przy ma�ej 
przepustowo�ci urz�dzenia docelowego. Och�odzenie materia�u i 
ponowne zawilgocenie mo�e by� problemem w tym trybie dzia�ania. Aby 
rozwi�za� problem nale�y zmniejszy� ilo�� nape�nianego materia�u.  

Czas nape�niania, w sekundach, mo�e by� wprowadzony w tym miejscu. 
Ka�da sekunda to 1kg materia�u przy suszarkach serii 100/200 oraz 0,5 
kg przy suszarkach serii 30. Wprowadzenie (00) spowoduje �e zasuwa 
zostanie otwarta, zasobnik zostanie nape�niony do pe�na. Dopuszczalna 
wprowadzona warto�� to 9999 sekund. Parametr CFT przechowuje t�
warto�� i mo�e by� zmieniany w zale�no�ci od potrzeb. Po zako�czeniu 
wci�nij EXIT aby zachowa� zmiany i opu�ci� sekwencje.  
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Zmiana Has�a Trybu Manualnego 

Wci�nij ( ,4,5), nast�pnie 5 cyfrowy numer aby zmieni� has�o trybu 
manualnego.  

PASSWORD � 5 DIGITS 
MANUAL MODE: 11111

System ma fabrycznie ustawiony numer �11111� jako has�o trybu 
manualnego. Je�eli chcesz zastrzec u�ywanie tego trybu tylko dla 
Ciebie, mo�esz wprowadzi� swój w�asny numer. Po zako�czeniu, wci�nij 
EXIT aby zachowa� zmiany i opu�ci� sekwencje.  
Je�eli zapomnia�e� has�o trybu manualnego mo�esz je zresetowac w 
Trybie Programowania i Zaawansowanym.  

Tryb Opró�niania Materia�u � Vacuum-Take-Off 
(podci�nieniowe)/Gravity(grawitacyjne) 
(Przedstawione w modelach od 2006 roku)

Tylko Tryb Zaawansowany 

Wci�nij ( ,5,0) aby zmieni� funkcjonowanie zasuwy opró�niania.   

MAT DISPENSE MODE 
VACUUM-TAKE-OFF 

MAT DISPENSE MODE 
GRAVITY 

Gdy ustawione jest �Vacuum-Take-Off� � odbiór podci�nieniowy � 
sygna� ze z�acza 4-pinowego �Convey� dzia�a jak zazwyczaj. 

Po ustawieniu  �Gravity� z��cze �Convey� b�dzie dzia�a� jako 
prze��cznik, który b�dzie odblokowywa� lub blokowa� pusty zasobnik. 
Oznacza to �e je�eli przej�cie pomi�dzy pinem 1 i 4 jest otwarte, pusty 
zasobnik b�dzie funkcjonowa� tak jak standardowo (automatycznie). 
Je�eli przej�cie pomi�dzy pinem 1 i 4 jest zamkni�te, pusty zasobnik 
b�dzie zablokowany.  

U�yj klawisza  aby prze��czy� tryb opró�niania. Po zako�czeniu, 
wci�nij EXIT aby opu�ci� sekwencje Trybu Zaawansowanego.  
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Zawór Opró�niania - Disabled/Enabled/Pulsed 
(�Pulsed� zosta� wprowadzony od 2006 roku )

Wcisnij ( ,5,2) aby zmieni� funkcjonowanie zasuwy opró�niania.   

DISPENSE VALVE 
DISABLED 

DISPENSE VALVE 
ENABLED 

DISPENSE VALVE 
PULSED   

Dost�pne opcje �Disabled�, �Enabled� lub �Pulsed�. Standardowe 
ustawienie to �Enabled�. Po wybraniu �Disabled�, zasuwa nie b�dzie 
dzia�a� w normalnym automatycznym trybie. Przedni zasobnik nie 
zostanie opró�niony. To jest pomocne w warunkach laboratoryjnych, gdy 
operator zamierza wyj�� pe�ny zasobnik po wysuszeniu materia�u. Przy 
opcji �Pulsed� , zasuwa b�dzie pulsowa� przy opró�nianiu. U�yj klawisza 

 aby wybra� tryb opró�niania. Po zako�czeniu wci�nij EXIT aby 
zachowa� zmiany i zako�czy� sekwencj�.  

Zawór Nape�niania - Disabled/Enabled/Pulsed 
(Przedstawione w modelach od 2006 roku)

Wci�nij ( ,5,3) aby zmieni� funkcjonowanie zaworu. 

FILL VALVE 
DISABLED 

FILL VALVE 
ENABLED 

FILL VALVE 
PULSED   

Dost�pne opcje to �Disabled�, �Enabled� oraz �Pulsed�. Standardowo 
ustawione jest �Enabled�. Po wybraniu �Disabled� zawór nape�niania nie 
b�dzie dzia�a� w trybie automatycznym i zasobnik w stacji Nape�niania i 
Grzania nie b�dzie nape�niany. Przy �Pulsed� zasuwa nape�niaj�ca 
b�dzie otwiera� si� i zamykacz przy nape�nianiu. Po zako�czeniu wci�nij 
EXIT aby zachowa� zmiany i opu�ci� sekwencje.  
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Drukarka - Enabled/Disabled 

Wci�nij ( ,5,4) aby odblokowa� wydruk danych po zako�czeniu 
ka�dego cyklu. 

PRINTER DISABLED 
  

PRINTER ENABLED 
TIME INTERVAL: 010s   

Gdy jest �Enabled� i drukarka jest pod��czona, linia informacji drukuje si�
w okre�lonych przedzia�ach czasowych �Time Interval�. Linia danych 
drukuje si� po zako�czeniu ka�dego cyklu jak równie� za ka�dym razem 
gdy podci�nienie jest ON lub OFF.  

Te dane zawieraj�: dat�, czas,  
This data includes: date, time, przebyty czas cyklu, temperatura, 
procentowy czas dzia�ania nagrzewnicy, podci�nienie. S� to niezb�dne 
informacje aby �ledzi� wydajno�� suszarki. Wi�cej informacji znajdziesz 
w rozdziale PRINTER OUTPUT na stronie 83. 

U�yj klawisza  aby prze��czy� tryb opró�niania. Po zako�czeniu, 
wci�nij EXIT aby opu�ci� sekwencje.    

Wy�wietl LPD I.D. Numer 
Tylko Tryb Zaawansowany 

Wci�nij ( ,6,6) aby wprowadzi� numer identyfikacyjny dla konkretnej 
suszarki.  

LPD COMMUNICATIONS
ID. NUMBER: 000 

Numer I.D. pojawia si� na wszystkich drukowanych raportach. Je�eli 
masz wi�cej nic jedno urz�dzenie to pomaga identyfikowa� raporty. 
Dost�pne numery mieszcz� si� w zakresie 001 - 254 

W przysz�o�ci b�dzie mo�liwo�� komputerowego zbierania tych informacji. Przy po��czeniu 
sieciowym numer ten b�dzie identyfikowa� konkretne urz�dzenie.  

Po zako�czeniu, wci�nij EXIT aby opu�ci� sekwencje i Tryb 
Zaawansowany.    
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Alarm Nape�niania - Enabled/Disabled 
(Przedstawiony w modelach od po�owy 2005 roku)

Press ( ,7,4) to �Enable/Disable� the Fill Alarm.

FILL ALARM DISABLED 
  

FILL ALARM ENABLED 
Alarm Time: 0300 

U�yj klawisza  aby prze��czy� enabled, disabled. Gdy enabled, 
wprowad� warto�� w sekundach. Suszarka za��czy alarm je�eli 
zasobnik nie zostanie nape�niony w okre�lonym czasie ( fabrycznie 300 
sec = 5 min).  
Po zako�czeniu wci�nij EXIT aby zachowa� zmiany i opu�ci�
sekwencje.  

Druk Parametrów 

Wci�nij ( ,7,7) aby wydrukowa� kopi� wszystkich wewn�trznych 
parametrów oraz ich obecne warto�ci. Drukarka musi by� pod��czona i 
gotowa. Wydruk poprzedzi wersja oprogramowania i numer ID 
urz�dzenia.  

PRINTING 
    

Zmie� Has�o Trybu Programowania  

Wci�nij ( ,7,8, nast�pnie numer 5 cyfrowy) aby zmieni� has�o dost�pu do 
trybu programowania. Fabryczne has�o to �22222�. Aby zabezpieczy�
dost�p do tego trybu, mo�esz wprowadzi� swój w�asny numer. Je�eli 
zapomnia�e� has�o zadzwo� do nas po pomoc.   

PASSWORD � 5 DIGITS 
PROGRAM MODE: 22222

Po zako�czeniu wci�nij EXIT aby zachowa� zmiany i opu�ci� sekwencje. 
Je�eli zapomnia�e� has�o Trybu Programowania, mo�e to zosta�
zresetowane w Trybie Zaawansowanym.  
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Zmiana Has�a Trybu Zaawansowanego 
Tylko Tryb Zaawansowany 
(Wprowadzone w modelach po roku  2005)

Wci�nij ( ,7,9, nast�pnie 5 cyfrowy numer) aby zmieni� numer has�a 
Trybu Zaawansowanego. Fabryczne has�o to �33333�. Aby zastrzec 
dost�p do tego trybu wprowad� swój w�asny numer. Je�eli zapomnisz 
swoje has�o zadzwo� do nas po pomoc.   

PASSWORD � 5 DIGITS 
PROGRAM MODE: 33333

When finished, press Exit to save changes, then press Exit again to exit 
out of Advanced Mode.  Accessible in Advanced Mode Only.  If you forgot 
the Advanced Mode password, please call Maguire Products. 

Wybór J�zyka 

Wci�nij ( ,8,8) aby wybra� j�zyk. 

SELECT LANGUAGE 
ENGLISH

U�yj klawisza  aby prze��czy� pomi�dzy ENGLISH, FRANCAIS, 
ITALIANO, DEUTCH, CZECH. Uwaga: ENGLISH5,6,7 to miejsca dla 
dodatkowych j�zyków w przysz�o�ci. 

Po zako�czeniu, wci�nij EXIT aby zachowa� zmiany, nast�pnie wci�nij 
EXIT aby opu�ci� Tryb Zaawansowany. 

Jednostki Temperatury - Fahrenheit/Celsius 

Wci�nij ( ,8,9) aby wybra� jednostki temperatury, "Fahrenheit" lub 
"Celsius". 

TEMPERATURE FORMAT
FAHRENHEIT

TEMPERATURE FORMAT
CELSIUS

U�yj klawisza  aby prze��czy� "Fahrenheit" i "Celsius". 

Po zako�czeniu, wci�nij EXIT aby zachowa� zmiany, nast�pnie wci�nij 
EXIT aby opu�ci� sekwencje. 
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Funkcja Access Flash Card  
Tylko Tryb Zaawansowany 
(Wprowadzone w modelach w po�owie 2004 roku)

Wci�nij ( ,9,6); aby wej�� w funkcje flash card utility.  

Flash-card: <none> 
  

Ta funkcja jest u�ywana do aktualizacji oprogramowania suszarki. 

Po zako�czeniu, wci�nij EXIT, aby opu�ci� sekwencj� i  tryb 

zaawansowany.

Tryb funkcjonowania Normal/Service 

Wci�nij ( ,9,7); display wy�wietli (NORMAL).  Wci�nij klawisz  aby 
prze��czy� pomi�dzy trybami Normal i Service.   

OPERATING MODE 
NORMAL

OPERATING MODE 
SERVICE

Wybór SERVICE pozwoli wszystkim urz�dzeniom funkcjonowa� przy 
otwartych drzwiach. Kra�cówka przy drzwiczkach jest pomini�ta. Ta opcja 
pozwala serwisantom ogl�da� funkcjonowanie urz�dzenia oraz 
diagnostyk� bez zdejmowania os�on zewn�trznych urz�dzenia 

UWAGA" U�ywanie ,9,7 dezaktywuje 
kra�cówk� zabezpieczaj�c� drzwiczki 
suszarki i powoduje potencjalne 
niebezpiecze�stwo dla personelu 
obs!uguj�cego.  

Zachowaj maksymaln� uwag�
u�ywaj�c ,9,7. Uwa�aj na gor�ce 
powierzchnie i ruchome cz��ci po 
otwarciu drzwiczek bez 
zabezpieczenia. 

Tryb Service w europejskich modelach suszarki, nie pozwala 
na aktywacj� funkcji indeksowania.  

U�yj klawisz  aby prze!�czy� pomi�dzy trybami Normal i Service. 

Musisz wy!�czy� tryb Service (powrót do trybu 
funkcjonowania: NORMAL), aby powróci� do trybu Auto 
Mode.  

Po zako�czeniu wci�nij Exit, aby opu�ci� sekwencje i tryb zaawansowany. 
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Aktywacja kalibracji czujnika podci�nienia 
(Usuni�te w modelach od po�owy 2005 roku z powodu wprowadzonych 
zmian mechanicznych). To jest star function dodawana tylko do suszarek 
wyposazonych ww wska�nik podci�nienia. 

Wci�nij *,9,9 w trybie programowania lub w trybie zaawansowanym aby 
skalibrowa� odczyt podci�nienia. Po upewnieniu si� �e generator 
podci�nienia nie jest za��czony, display wy�wietli (C = 000). Wci�nij  *, 
display wy�wietli (* ZERO *). Wyj�cia �operate" i "vacuum" za��cz� si�
automatycznie. Obserwuj wy�wietlan� warto�� sygna�u. Po 
ustabilizowaniu, wci�nij klawisz * i wprowad� warto�� ( w mm) odczytan�
ze wska�nika podci�nienia. Wska�nik znajduje si� z lewej strony 
kontrolera.  

Je�eli masz ustawione jednostki odczytu *89 temperatury w Celsjuszach, 
musisz u�y� milimetrów w celu kalibracji odczytu podci�nienia.  
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3.6.4 � Parametry 

Zmiana parametrów mo�e mie� wp�yw na wydajno�� suszarki. Zalecane jest aby 
kierownictwo wprowadzi�o w�asne has�a zabezpieczaj�ce dost�p do Trybu 
Programowania oraz Trybu Zaawansowanego. Przed wprowadzeniem zmian w 
parametrach, upewnij si� �e rozumiesz ewentualne tego nast�pstwa. 

Wszystkie kontrolery suszarek nisko ci�nieniowych dzia�aj� zale�nie od ustawie� wewn�trznych 
parametrów. Poniewa� wymagania klientów znacznie si� ró�ni� od siebie, zapewnili�my dost�p do 
parametrów poprzez panel klawiszy w trybie programowania. Parametry Trybu Zaawansowanego maj�
odr�bny dost�p poniewa� tych parametrów nie nale�y zmienia� i ich warto�ci fabryczne s� optymalne dla 
poprawnego funkcjonowania.  
Nie powiniene� zmienia� parametrów Trybu Zaawansowanego bez konkretnego zalecenia ze 
strony technika firmy Maguire.

Tryb Zaawansowany zosta� wprowadzony na pocz�tku 2006 roku. 
Ta zmiana spowodowa�a odseparowanie parametrów krytycznych, które nie powinny 
by� zmieniane, w odr�bny Tryb wymagaj�cy specjalnego dost�pu. Mia�o to na celu 
ograniczenie dost�pu do parametrów oraz zredukowanie wyst�pienie potencjalnych 
b��dów 

Aby wej�� w tryb zmiany parametrów, wejd� w Tryb Programowania: 
Wci�nij   i wprowad� has�o Trybu Programowania (fabrycznie jest 22222).

Aby wej�� w Tryb Zaawansowany:  
Wci�nij  i wprowad� has�o Trybu Zaawansowanego (fabrycznie jest 33333). 

Wci�nij klawisz PARA aby wy�wietli� parametry. 
Warto�� parametrów to zawsze 5 cyfr. Je�eli to konieczno�� poprzed� warto�� zerami. 

TIMES Czasy s� wyra�one jako pe�ne sekundy lub pe�ne minuty. 

PERCENTS Procenty s� wyra�one w pe�nych procentach. 

TEMPERATURES Temperatura jest wyra�ona w pe�nych stopniach(Farenhaita lub Celsjusza). 
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KOMPLETNA LISTA PARAMETRÓW � KRÓTKIE OPISY 
Poni�sze parametry s� wspólne dla trybów Programowania i Zaawansowanego. Umieszczone warto�ci s� to 
ustawienia fabryczne stosowane w momencie publikacji. 
   MODE 

PARAMETER VALUE SHORT DESCRIPTION Program Advanced 

DRY 00000 Czas Cyklu Suszenia � minuty 

TTP 00000 Temperatura Docelowa-stopnie (Fahrenheit lub Celsius) Zob. 
89

CFT 10300 Czas Nape�niania Zasobnika, w trybie Priorytetu Pojemno�ci. 

SHP 00100 Start grzania � Procentowy czas za��czenia grzania - % 

NHA 10060 Opó�nienie Alarmu Grzania  �  sekundy 

STC 00050 Pocz�tek Kontrolowania Temperatury - F degrees delta 

HTO 00005 Czas pomi�dzy nastawami grzania � sekundy 

TDF 00005 Za szybki wzrost temperatury - F stopnie 

HAL 00510 Limit nastawów grzania � procenty 

HCT 00001 Pomna�anie cyklów grzania 

BTM 06004 Dmuchawa: off przy wysokiej  temp, on przed grzaniem � sekundy 

ECD 00005 Opó�nienie nowego cyklu � sekundy  

NVT 00001 Warto�� progowa braku podci�nienia � mm s�upka rt�ci 

LRT 00003 Czas zwolnienia zamka � sekundy 

PST 00003 Czas wykonania indeksowania - sekundy 

LDD 00003 Opó�nienie detekcji zablokowania - sekundy 

HOT 00003 Temperatura wy��czenia nagrzewnicy 

ATS 00012 Przewidywana Temp � Wcze�niej 

ATL 00040 Przewidywana Temp � Pó�niej 

NCT 00005 Bez zmiany temperatury 

RCC 00008 Cz�stotliwo�� sta�ej korekcji 

MAX 00300 Temperatura Maksymalna � stopnie 

CFA 00503 Alarm B��du Transportowania- czas powtórze� przed alarmem 

VPD 02627 Zakres warto�ci podci�nienia 

VAL 25090 Alarm podci�nienia 

PRG 00000 Opró�nianie Interval/Time � cz�stotliwo�� i czas 

HDY 05005 Opó�nienie grzania po transportowaniu- opó�nia restart nagrzewnicy. 

DOP 00005 Pauza otwartych drzwi, minuty przed przerwaniem cyklu. 

EDC 00002 Opó�nienie zamkni�cia zasuwy opró�niania- u�ywaj razem z 39. 

DBS 00000 Opó�nienie startu dmuchawy � sekundy 

PHD 00030 Opó�nienie grzania na pocz�tku cyklu � sekundy. 

HFT 03005 Czas b��dnego grzania - Sekundy/ Temperatura 

DPO 01110 Warto�� pulsowania dawkowania (Opcjonalne dawkowanie puls)

FPO 03110 Opcjonalne pulsowanie nape�niaj�ce 

ATO 10008 Kompensata temperatury  (niedost�pne do, 10-2-2005) 

EVO 00170 Otwarcie zaworu wymiany (temperatura, F lub C stopnie)   

LTP 00020 Procent Niskiej Temperatury 

POD 00010 Opó�nienie opró�niania � DEPRICATED 2
nd

 quarter 2005 n/a n/a 
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PARAMETRY � PE�NE WYJANIENIE � zobacz �Zmiana / Zapisywanie Parametrów� na stronie 61. 

The following 9 parameters are accessible through Program Mode and may be changed if necessary. 

DRY 00000 � Czas Cyklu Suszenia � minuty 

 Minimalny czas niezb�dny do kompletnego wysuszenia jednego wsadu. 
To zapewnia adekwatny czas grzania aby ogrza� materia� oraz czas podci�nienia aby 
osuszy� materia�. Zazwyczaj u�ywa si� regulatorów tarczowych aby ustawi� czas 
cyklu. Je�eli wpiszesz jak�� warto�� zastapi ona warto�� regulatora. Musisz 
wprowadzi� 5 cyfr. 00030 oznacza 30 minut. W przypadku 00000 regulatory okre�laj�
czas cyklu.   

TTP 00000 � Temperatura Docelowa - stopnie (Fahrenheit lub Celsius) 

 To jest przynajmniej 20 stopni poni�ej punktu zmi�kczenia materia�u aby zapobiec 
sklejaniu si� grudek, ale musi by� powy�ej 65 stopni aby zapewni� parowanie wilgoci 
przy podci�nieniu. Temperatura jest okre�lana za pomoc� regulatorów tarczowych w 
przypadku wpisania 00000. Je�eli wpisana jest jaka� warto�� staje si� ona 
priorytetowa. 00130 to 130 stopni Celsjusza. Zobacz *89 w celu okre�lenia jednostek. 

ECD 00005 � Opó�nienie Ko�ca Cyklu � sekundy 

 To jest opó�nienie w sekundach. Jest to czas pomi�dzy odkryciem czujnika poziomu 
w stacji opró�niania a rozpocz�ciem kolejnego cyklu. To zapobiega chwilowemu 
odkryciu czujnika przy transportowaniu materia�u i przedwczesnemu rozpocz�ciu 
kolejnego cyklu. 00005 oznacza opó�nienie 5 sekund.  

MAX 00300 � Maksymalna Temperatura � stopnie C 

 Jest to maksymalna warto�� jak� mo�e osi�gn�� suszarka. Ka�da temperatura 
ustawiona regulatorem tarczowym zostanie zredukowana do tej warto�ci. Je�eli 
regulator tarczowy jest ustawiony powy�ej tej warto�ci, zostanie za��czony alarm 
�TARGET TEMP TOO HIGH� . Po w��czeniu zasilania, oprogramowanie okre�la który 
czujnik temperatury jest zainstalowany i reguluje parametry automatycznie, na 120 
lub 150 stopni.  

CFA 00503 - Alarm B!�du Transportowania - sec / tries - ignore sensor flag 

 Je�eli sekwencja transportowania nie powoduje zakrycia czujnika, ten parametr 
okre�la czas opó�nienia przed ponown� prób� transportowania przez podajnik. 
Parametr okre�la równie� ile prób nast�pi przed aktywowaniem alarmu. x05xx 
ustawia czas opó�nienia. xxx03 ustawia liczb� powtórze� przed aktywowaniem 
alarmu.   
Dla opcji Trybu Transportowania zobacz 39 w sekcji Star Functions,strona 

35. 

Dla modeli suszarek które nie maja 39, u�yj tych instrukcji: 
Pierwsza cyfra tego parametru ustawiona jest na zero. Mo�e zosta� ustawiona na 1 w 
specjalnej sytuacji. Normalnie podajnik jest u�ywany do transportowania z suszarki do 
urz�dzenia docelowego. Dlatego podajnik jest ustawiony tak aby transportowa� materia� tylko 
w przypadku zakrycia czujnika pod stacj� opró�niania. Je�eli wybra�e� aby podajnik 
transportowa� materia� ze zbiornika do Twojej suszarki, aby j� nape�ni�. Wtedy ten czujnik musi 
by� pomini�ty. Je�eli pierwsza cyfra tego parametru jest ustawiona na 1 (1xxxx), stan czujnika 
b�dzie ignorowany.   
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PRG 00000 � Podci�nieniowe Opró�nianie cz�stotliwo�� i czas

 Ten parametr okre�la funkcjonowanie zaworu opró�niania przez okres czasu w 
sekundach (xx015 to 15 sekund), raz na ka�de xx minut (10xxx to 10 minut). Zawór 
opró�niania b�dzie równie� dzia�a� przez jeden dodatkowy czas na ko�cu cyklu aby 
usun�� pró�ni�.    

DBS 00000 � Opó�nienie Startu Dmuchawy, umo�liwia nape!nienie zasobnika-sekundy 

 Ten parametr opó�nia rozpocz�cie pracy dmuchawy zanim zasobnik zostanie 
nape�niony. Przy cz��ciowym nape�nieniu zasobnika, powietrze mo�e unie�� materia� 
i zatka� siatk� na górze zasobnika lub spowodowa� przedwczesne zapchanie filtra. 
Opó�nienie startu dmuchawy mo�e zapobiec temu zjawisku. Powoduje to jednak 
wyd�u�enie czasu cyklu. Zostaw ten parametr ustawiony na 00000 dopóki nie 
wyst�pi� opisane problemy. 

DPO 01110 � Opcja upuszczania pulsacyjnego (wprowadzone druga po�owa 2005)

 Ten parametr pozwala na prac� pulsacyjn� zaworu upustowego. Opcja pulsacyjna 
jest ustawiana przez parametr DPO. Parametr zawiera trzy opcje : 

Pierwsze dwie cyfry (01xxx) ustawiaj� zawór upustowy �czas otwarcia� na 1 sekund�. 
Cyfra po�rodku (xx1xx) ustawia zawór upustowy �czas zamkni�cia� na 1 sekund�. 
Ostatnie dwie cyfry (xxx10) oznaczaj� ilo�� powtórze�. 
Warto�� domy�lna parametru DPO wynosi 01110. 

Przy zasuwie upustowej ustawionej na �PULSED� (*52), suszarka rozpocznie 
otwieranie i zamykanie zasuwy upustowej do momentu zakrycia czujnika materia�u 
lub gdy wyczerpie si� ilo�� powtórze�. W przypadku pracy z priorytetem czasu 
wyzerowanie licznika powtórze� spowoduje w��czenie alarmu. W przypadku 
priorytetu pojemno�ci sygna� spowoduje zako�czenie cyklu. 

Zauwa� �e ilo�� powtórze� przy pracy pulsacyjnej, przejmuje ustawienia parametru 
ECD ( który ustawia czas jaki trzeba odczeka� w celu ponownego zakrycia czujnika). 
Gdy czujnik zostanie zakryty, oprogramowanie spowoduje zamkniecie zasuwy w 
zale�no�ci od trybu. W trybie convey & purge zasuwa b�dzie zamkni�ta (po 
opó�nieniu), w innych przypadkach zasuwa pozostaje otwarta.  

FPO 03100 � Pulsacja zaworu nape�niania (Fill Pulse Option) (wprowadzone w 2005)

Uwaga: Suszarki wyprodukowane na pocz�tku 2006, u�ywaj� 53 aby ustawi�
zawór nape�niania na pulsacyjny. Po ustawieniu tego parametru zawór rozpocznie 
prac� pulsacyjn� w stacji nape�niania po rozpocz�ciu cyklu. Praca pulsacyjna b�dzie 
trwa�a do momentu wyczerpania licznika lub je�eli dwie ostatnie cyfry ustawione s�
na xxx00. Zawór b�dzie pracowa� pulsacyjnie do momentu zakrycia czujnika 
poziomu.   

Przy suszarkach nie posiadaj�cych funkcji *53, u�yj nast�puj�cych instrukcji : 
Opcja pulsacyjna zaworu nape�niania okre�lona jest przez parametr FPO. 
Parametr zawiera trzy opcje : Przy wcze�niejszych modelach (2006 i wcze�niejsze) 
ustawienie pierwszej cyfry na 1 (1xxxx) uaktywnia prac� pulsacyjn� (domy�lnie 0). W 
nowych suszarkach *53 uaktywnia prac� pulsacyjn� i pierwsza cyfra FPO nic nie 
wykonuje. Druga cyfra (x3xxx) ustawia czas otwarcia na 3 sekundy. Trzecia cyfra 
(xx1xx) oznacza czas zamkni�cia zasuwy (domy�lnie 1). Ostatnie dwie cyfry 
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oznaczaj� ilo�� powtórze� otwarcia/zamkni�cia. Zobacz równie� parametr CFT 
(Canister Fill Time).   
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Parametry zaawansowane 

Nast�puj�ce parametry dost�pne s� w trybie zaawansowanym. Nie powiniene� zmienia� warto�ci tych 
parametrów bez wyra�niej instrukcji ze strony techników Maguire. Te parametry maj� ograniczony 
dost�p poniewa� przewa�nie ich warto�ci fabryczne nie ul�gaj� zmianie i s� optymalne dla poprawnej 
pracy urz�dzenia. (Tryb Zaawansowany wprowadzony pod koniec 2005)

CFT 10300 - Czas nape!niania zasobnika - Canister Fill Time � sekundy 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

Gdy 44 jest ustawione �Advance on Empty� parametrCFT u�ywany jest do czasu 
nape�niania. Ustawienia czasu nape�niania 44 (Advance on Empty) ustawia 4 
ostatnie cyfry parametru CFT. Uwaga: Ustawienie czasu nape�niania w CFT ustawi 
czas nape�niania w 44. 
Pierwsza cyfra (1xxxx) uaktywnia/blokuje czujnik nape�niania. 
Ostatnie 4 cyfry (x0300 stanowi� czas nape�niania w sekundach.(domy�lnie : 300 
sekund) 
Zobacz równie� 74 Fill Alarm (enable/disable). Je�eli 74 zosta�o aktywowane, 
Alarm Nape�niania zostanie aktywowany je�eli czujnik nape�nienia nie zostanie 
zakryty w czasie ustawionym parametrem CFT. 

SHP 00100 - Start heat � Heat On time � Czas grzania � procentowy czas w!�czenia 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Temperatura nagrzewnicy jest kontrolowana przez w��czenie zasilania na ka�d�
sekund�. Procentowy udzia� za��czenia nagrzewnicy okre�la moc dostarczon� do 
nagrzewnicy. Ten parametr ustawia poziom inicjuj�cy dla nagrzewnicy, ograniczaj�c 
go w przypadku za du�ej wydajno�ci. Fabrycznie warto�� tego parametru ustawiona 
jest na 100.   

NHA 10060 - No Heat Alarm � Alarm braku grzania -   sekundy 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY

 To jest maksymalny limit czasu, w sekundach, po którym rozpocznie si� cykl grzania, 
podczas którego jeden z nast�puj�cych dwóch warunków musi zosta� wykryty. Je�eli 
temperatura nie osi�gnie 20 stopni lub 20 % do warto�ci docelowej temperatury, 
zostanie za��czony alarm �No Heat�. 

Taki przypadek b�dzie oznacza� awari� nagrzewnicy b�d� dmuchawy. Ten parametr 
zabezpiecza nagrzewnice przed spaleniem w przypadku zaniku przep�ywu powietrza 
lub przep�yw jest zablokowany. To jest kontrola jednorazowa.  

Po osi�gni�ciu przez suszark� zadanej temperatury i jej stabilizacji, u�ywamy tego 
parametru do wykrycia utraty ciep�a. Je�eli temperatura spadnie 10 stopni lub wi�cej 
poni�ej zadanej i utrzymuje si� przez czas d�u�szy ni� wymieniony w parametrze, 
spowoduje to uruchomienie alarmu. 

STC 00050 - Start Kontroli Temperatury  � delta stopni C 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Ten parametr okre�la ilo�� stopni poni�ej temperatury docelowej gdy rozpocznie si�
kontrola nagrzewnicy. Nagrzewnica pozostaje na pe�nej mocy pocz�tkowej dopóki 
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temperatura nie zostanie osi�gni�ta. Po osi�gni�ciu, temperatura b�dzie 
kontrolowana.  

HTO 00005 - Heat Adjustment Time � Czas Regulacji Grzania -  sekundy 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Ten parametr okre�la maksymalny czas pomi�dzy regulacj� temperatury. Ten czas 
powinien by� do�� wysoki aby da� wystarczaj�cy czas na odczyt czujnika 
temperatury. Za krótki czas powoduje nadmierne regulacje temperatury. Za d�ugi czas 
mo�e powodowa� przeregulowanie poniewa� konieczne nastawy nie wyst�puj�
wystarczaj�co szybko.   

TDF 00005 - Temperatura Ro�nie Za Szybko � C stopnie 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Temperatura wzrasta o t� warto�� w czasie krótszym ni� parametr HTO spowoduje 
natychmiastowe sprawdzenie ustawie� mocy grzania. To pozwala na cz�stsze 
zmiany w dó�, je�eli istnieje takie zapotrzebowanie, podczas szybkiego wzrostu 
temperatury. To dzia�a tylko podczas szybkiego wzrostu temperatury.   

HAL 00510 - Heat Adjustment Limit � Limit Regulacji Nagrzewania 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Parametr HAL ma dwa pola. Pierwsze pole cyfry 2 i 3, ustawiaj� górny limit regulacji 
nagrzewnicy. Drugie pole 4 i 5, ustawia dolny limit regulacji nagrzewnicy. Dodatkowo, 
limity s� teraz w warto�ciach ca�kowitych a nie jako warto�� procentowa. Jest te�
nowa warto�� domy�lna 00510.    

Ta zmiana ma równie� wp�yw na ochron� przed przegrzaniem. Gdy temperatura 
przekroczy (target + HOT) stopni, nagrzewnica zostanie wy��czona i procentowe 
grzanie zostaje zmniejszone przez HAL%. Teraz b�dzie �atwo redukowa� procentowe 
grzanie poprzez maksymalne regulacje w dó�.  

Stara Definicja:  
(Heat Adjustment Limit  - percentage point change) 
Maksymalne regulacje grzania które wyst�puj� w jednym cyklu regulacji. To 
ogranicza maksymalne procentowe regulacje grzania na regulacje cyklu aby zapobiec 
nadmiernej regulacji zanim nast�pi prawid�owe sprz��enie zwrotne. To co regulujemy 
to procent czasu na sekund� przez jaki nagrzewnica jest w��czona. 005xx to limit 
górnej regulacji. Xxx10 to limit dolnej regulacji. Przyk�ad, je�eli procentowy czas 
w��czenia wynosi 60, wtedy ten parametr móg�by ograniczy� nast�pn� regulacj� do 
wielko�ci nie wi�kszej ni� 5 punktów do góry lub 10 punktów w dó�, do wyniku 65 lub 
50.    

HCT 00001 - Heat Cycle Multiplier � Mno�nik Cyklu Grzania 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Standardowy cykl on/off wynosi 1 second. Je�eli chcesz mie� d�u�sze cykle, ustaw 
ten mno�nik na wi�ksza warto��. Obecnie nie widzimy celu wyd�u�enia czasu cyklu.  
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BTM 06002 � Czas wy��czenia dmuchawy gdy grzanie jest wy��czone i temperatura 
zosta�a przekroczona. 
Czas za��czenia dmuchawy przed w��czeniem grzania-sekundy 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY

 Pierwsze 3 cyfry (060xx) oznaczaj�, w sekundach, jak d�ugo dmuchawa b�dzie 
wy��czona je�eli cykl pracy nagrzewnicy spadnie do zera a temperatura ci�gle ro�nie. 
To zdarza si� gdy wymagana temperatura jest niska, zwykle poni�ej 82 ºC na 
suszarce serii 100 i dmuchawa samoistnie generuje do�� ciep�a aby przekroczy�
ustawion� temperatur�. Domy�lnie jest 60 sekund. Je�eli rosn�ca temperatura ci�gle 
stanowi problem, zwi�ksz do 120 lub 180, co stanowi 2 lub 3 minuty.  

Ostatnie dwie cyfry (xxx02) oznacza opó�nienie, w sekundach, po których dmuchawa 
wystartuje, zanim nagrzewnica zostanie w��czona. To zapewnia �e dmuchawa 
osi�gnie odpowiedni� pr�dko�� i powietrze przep�ywa nad nagrzewnic�, zanim 
zasileniem nagrzewnicy. 

NVT 00001 - Brak warto�ci progowej podci�nienia � mm rt�ci 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Odczyty poni�ej tych ustawie� uznawane s� za ci�nienie atmosferyczne. 
Indeksowanie zostanie opó�nione zanim ta warto�� lub ni�sza nie zostanie 
osi�gni�ta. To zapewnia �e dyski podci�nieniowe s� zwolnione przed przyst�pieniem 
do przesuni�cia zasobników. W przypadku jednostek metrycznych, ta liczba zostanie 
ustawiona na 00025 milimetrów.   

LRT 00003 - Czas Zwolnienia Zamka - sekundy 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 To jest opó�nienie, w sekundach, po zwolnieniu zamka, przed indeksowaniem. To 
zapewnia �e zamek jest ca�kowicie zwolniony przed indeksowaniem.  

PST 00003 - Czas Zaj�cia Pozycji  - sekundy 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 To jest czas, w sekundach, który jest przeznaczony na indeksowanie do nast�pnej 
pozycji. Po tym czasie oprogramowanie sprawdza aby upewni� si� �e zasobniki 
wykona�y przesuni�cie i nast�pnie dzia�a blokady zamka.  

LDD 00003 - Opó�nienie Detekcji Zamka - sekundy 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Po aktywacji blokady zamka, jest to czas przez który blokada musi by� stale aktywna 
przed rozpocz�ciem cyklu. To zapewnia �e elementy pozycjonuj�ce trafi�y na swoje 
miejsce, co oznacza �e zasobniki zako�czy�y ruch. Na koniec tego czasu, cykl 
rozpoczyna si�. Je�eli ten czas nie zako�czy si� w ci�gu 5 sekund funkcjonowania 
zamka, zostanie aktywowany alarm.  
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HOT 00003 - Temperatura wy��czenia nagrzewnicy 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Stopnie powy�ej celu (TTP), które powoduj� wy��czenia nagrzewnicy.  
Te limity s� nieumy�lnie przekraczane. To jest zabezpieczenie a nie cz��� normalnej 
logiki grzewczej. Je�eli to wyst�pi, nast�pi regulacja temperatury w dó� zanim 
nagrzewnica pozostanie na nowo pod��czona.   

  

ATS and ATL - Przewidziane Temperatury � Wcze�niej i pó�niej 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY

  

ATS 00012 - Anticipated Temp � Sooner � seconds 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

  

ATL 00040 - Anticipated Temp � Later � seconds 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

  

NCT 00005 - No change Temperature � 0.1 degrees 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

  

RCC 00008 - Sta�a cz�stotliwo�� korekcji 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Wspó�dzia�a z regulowan� wielko�ci� oblicze� matematycznych aby usun�� zakres 
korekcji powoduj�cy b��dy. Ni�sze liczby powoduj� wi�cej korekcji ale mog�
powodowa� próbkowanie. Wi�ksze liczby powoduj� mniejsze korekcje i s�
bezpieczniejsze ale spowalniaj� czas odpowiedzi korekcji. Liczba jest u�ywana w 
algorytmie oprogramowania w celu obliczenia korekcji. Zadzwo� do nas je�eli chcesz 
si� dowiedzie� szczegó�ów. Musimy pozostawi� konkurencji co� do opracowania we 
w�asnym zakresie. Je�eli próbkowanie wyst�puje ci�gle powy�ej i poni�ej warto�ci 
docelowej, zwi�ksz t� liczb�.    

  

VPD 02627 - Ró�nica Warto�ci Podci�nienia - Vacuum Pressure Differential � inches 
of mercury 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 
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 Ten parametr ustawia warto�� odczytu podci�nienia która powoduje za��czenie i 
wy��czenie obwodu. To s�u�y zredukowaniu zu�yciu skompresowanego powietrza. 
Przy ustawieniach fabrycznych, generator podci�nienia pozostaje w��czony dopóki 
nie osi�gnie warto�ci 27 cali. Nast�pnie si� wy��czy dopóki warto�� podci�nienia nie 
spadnie poni�ej 26 cali. Wprowadzenie nie osi�galnych warto�ci, jak 3540, 
spowoduje on ci�g�� prac� podci�nienia. Je�eli urz�dzenie ma ustawione jednostki 
metryczne, ta liczba jest ci�gle ustawiona w calach rt�ci.  

Poni�sze odnosi si� do suszarek wyprodukowanych przed 3 
kwarta�em 2005, gdzie wyst�puje zegar podci�nienia. Je�eli zegar 
podci�nienia jest nieobecny, nast�puj�ce nie dotyczy.  

Przy wy�szych pi�trach obni� ten parametr,VPD, nast�pnie parametr, 
VAL, 1 cal na ka�de 1000 stóp powy�ej poziomu morza.  

Czujnik podci�nienia, podobnie jak wska�nik z boku suszarki, 
odczytuje ci�nienie atmosferyczne.  

Dobra wiadomo��, je�eli liczby s� ró�ne, urz�dzenie ci�gle suszy 
poprawnie, dopóki ci�nienie absolutne jest czynnikiem krytycznym. 
Zmie� parametry �eby skompensowa� te czynniki. Zredukuj o jeden 
cal dla ka�dych 1000 stóp powy�ej poziomu morza,  

Przyk�ad, Denver, (wysoko�� 5670�) ustaw VPD na 02223 i VAL na 
20090.   
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VAL 25090 - Alarm Podci�nienia � inches / seconds 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Ten parametr ustawia punkt w którym system alarmuje �e prawid�owe podci�nienie 
nie zosta�o wytworzone. Je�eli podci�nienie 25 cali nie zosta� osi�gni�ty w ci�gu 90 
sekund po rozpocz�ciu cyklu, alarm zaczyna dzia�a�.  
Dodatkowo, je�eli po osi�gni�ciu 25 podcienienie spada 2 cale poni�ej 25 (23), 
za��cza si� alarm. Podci�nienie jest niezb�dne do suszenia. Je�eli alarm za��cza, 
oznacza to �e istniej� problemy z podci�nieniem i problem musi by� skorygowany.  
  
Przeczytaj  �NOTE� powy�ej.  

HDY 05005 - Grzanie podczas i opó�nienie po transportowaniu - Heat during and 
delay after convey � percent / seconds 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Poniewa� gor�ce powietrze zmienia kierunek w trakcie transportowania, odczyty 
temperatury mog� nie by� poprawne. Jako ostrze�enie, ten parametr redukuje 
procentowy czas dzia�ania nagrzewnicy podczas transportowania i nast�pnie czeka 
przez okre�lony czas zanim rozpocznie regulacje. To zapobiega przegrzaniu i 
pozwala na stabilizacj� odczytu ciep�a po cyklu transportowania.  

   

DOP 00005 - Door Open Pause before cycle is aborted - minutes 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Je�eli drzwi zostan� otwarte w trakcie funkcjonowania, system wy��czy si�. 
Zamkni�cie drzwi spowoduje rozpocz�cie cyklu w miejscu zatrzymania. Ten parametr 
ustawia limit czasu, po którym zegar cyklu zostanie zresetowany na zero. Nowy pe�ny 
czas cyklu b�dzie mia� miejsce po ponownym starcie. Domy�lnie jest 5 minut. 

EDC 00002 - Empty Delay Close, use with Convey with Purge 39 - seconds 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Ten parametr liczy jak d�ugo zasuwa opró�niania zasobnika pozostaje otwarta po 
zakryciu czujnika przez materia�. Po wybraniu 39 opcja "convey with purge" jest 
u�ywana, materia� nie mo�e spoczywa� w strefie odbioru. Aby to zapewni�, zasuwa 
otwiera si� gdy potrzebny jest materia�, tu� przed jego transportowaniem. Po zakryciu 
czujnika, zasuwa zamyka si� ponownie ale najpierw czeka 2 sekundy aby upewni�
si� �e strefa odbioru jest pe�na.    

PHD 00030 - Pre Heat delay - seconds 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Ten parametr opó�nia wszystkie regulacje grzania na pocz�tku ka�dego grzania, 
przez specyfikowany czas. Gdy zimny materia� jest ustawiony na pozycji po 
indeksowaniu, pocz�tkowe odczyty grzania bardzo si� wahaj�. To opó�nia regulacj�
temperatury do czasu osi�gni�cia stabilizacji.  
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HFT 03005 - Heat Failure Time - Seconds / Temperature 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Ten parametr  mówi oprogramowaniu, jakie s� minimalne oczekiwania kiedy 
procentowe grzanie jest zwi�kszane. Warto�� domy�lna mówi �e po 30 sekundach, 
temperatura nie powinna by� wi�cej ni� 5 stopni poni�ej bie��cych ustawie�. Po 
zg�oszeniu zapotrzebowanie na wi�cej ciep�a,  je�eli temperatura bardziej ni� jest to 
mo�liwe przy wszystkich systemach pracuj�cych poprawnie, ten parametr spowoduje 
wy��czenie suszarki.    

ATO 10008 - Temperature Offset 

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Pozwala ustawi� kompensat� do punktu temperatury (zawsze pozytywna) tak �e 
suszarka celuje w temperatur� wy�sz� ni� wybrana. Ta kompensata ma na celu 
ustawienie docelowej temperatury przed dotarciem do materia�u. Wy�wietlona 
temperatura to bie��ca temperatura minus offset. Parametr ATO posiada domy�lnie 
warto�� 0.    

EVO 00170 - Exchange Valve Open - Temperature, F or C degrees 
(Introduced late 2

th
 quarter 2006, LPD 200 only)

NIE ZMIENIAJ TEGO PARAMETRU � TYLKO TRYB ZAAWANSOWANY 

 Otwieranie i zamykanie �Zaworu Wymiany Powietrza z Otoczeniem� jest 
kontrolowane przez ten parametr. Je�eli punkt docelowy jest poni�ej lub równy 
parametrowi EVO, zawór otwiera si�, w przeciwnym razie zawór wymiany jest 
zamkni�ty. Uwaga: Je�eli zawór jest otwarty w czasie transportowania, zawór 
wymiany zamknie si�, a nast�pnie otworzy gdy transportowanie zako�czy si�. Tylko 
modele LPD � 200.  

LTP 00020 - Low Temperature Percent 
(for future use)

DO NOT CHANGE THIS PARAMETER - ADVANCED MODE ONLY 

 Niski procent jest ustalany przez nowy zaawansowany parametr (LTP) i domy�lnie 
0%. Zmiana LTP spowoduje regulacj� nachylenia linii interpolacji. Gdy temperatura 
jest w pobli�u temperatury docelowej interpolacja nie wyst�puje, polegaj�c w zamian 
na poprzednich procentowych udzia�ach w cyklach grzania. Ustawienie LTP na 0 
blokuje kalkulacj� interpolacji i powraca do starych zachowa� bazuj�cych na 
parametrze SHP ( w przeciwnym razie parametr SHP zostanie usuni�ty). . 



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 61

�	����%)�

3.6.5 � Zmiana / Zapis Parametrów 

ZMIANA PARAMETRÓW 

Zmiana parametrów mo�e mie� wp!yw na wydajno�� suszarki. Szczególnie zalecane 
jest aby kierownik zmieni! has!o domy�lne w Trybie Programowania aby zapobiec 
nieautoryzowanym zmianom. Przed zmian� warto�ci parametrów, upewnij si�  �e 
rozumiesz co robisz. 

Aby mie� dost�p do wewn�trznych parametrów musisz wej�� w tryb programowania.   

Has�o domy�lne wynosi : 22222 

Sekwencja klawiszy w celu zmiany parametru : 

Wci�nij: Display wy�wietli: 
ENTER FIVE DIGIT 

PASSWORD   _ _ _ _ _   

Wci�nij: 22222 Display wy�wietli: 
TEMP=63°F                   v=0in
MODE=PROGRAM   CAN=2

Wci�nij: PARA Display wy�wietli: 
DRYING CYCLE TIME 

MINUTES:      DRY 00000

Wci�nij: PARA Aby przej�� naprzód przez list� parametrów. 

Wci�nij: Aby przej�� wstecz przez list� parametrów. 

 Gdy potrzebny parametr jest wy�wietlany, wprowad� now� warto��
przy pomocy klawiszy numerycznych. Musisz wprowadzi� 5 cyfr. 
Je�li to konieczne warto�� poprzed� zerami.  
  

Wci�nij: EXIT Display wy�wietli: 
TEMP=63°F                   v=0in
MODE=PROGRAM   CAN=2

Wci�nij EXIT ponownie aby powróci� do Trybu Automatycznego

Dodatkowe informacje mo�esz uzyska� w sekcji Panel Klawiszy na stronie 32. 
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ZAPISYWANIE PARAMETRÓW W �User Backup Settings� 

Je�eli zmiany których dokona�e� s� sta�e, zachowaj je przy pomocy funkcji 23 function. Czasami 
podczas normalnego funkcjonowania zak�ócenia elektryczne lub radiowe mog� doprowadzi� do 
skasowania pami�ci procesora. Mo�na wtedy wykona� operacj� CLEAR aby rozwi�za� ten problem. 

"CLEAR"  wyczy�ci wszystkie dane z �User Settings� (bie��ce ustawienia) i zast�puje je danymi 
zapisanymi w �User Backup Settings�. Wi�c jest to dobry pomys�  �eby mie� dok�adn� kopi� ustawie�
u�ytkownika User Settings zapisan� do u�ycia w przypadkach awaryjnych. 

Aby skopiowa� wszystkie parametry do �User Backup Settings�, nale�y wykona� nast�puj�c�
sekwencje klawiszy: 

Wci�nij : Display wy�wietli: 
ENTER FIVE DIGIT 

PASSWORD   _ _ _ _ _   

Wci�nij: 22222 Display wy�wietli: 
TEMP=63°F                   v=0in
MODE=PROGRAM   CAN=2

Wci�nij: 23 Display wy�wietli: 
SAVE USER SETTINGS 

   

Nast�pnie 
wy�wietlacz 
powróci do: 

TEMP=63°F                   v=0in
MODE=PROGRAM   CAN=2

Bie��ce User Settings zosta�y zachowane User Backup Settings

Wci�nij EXIT aby powróci� do trybu automatycznego. 

Po wykonaniu tego, wszystkie prawid�owe parametry mog� by� odzyskane z User Backup Settings do 
User Settings po wykonaniu funkcji CLEAR.  Aby wykona� CLEAR, przytrzymaj klawisz "CE" w trakcie 
w��czenia zasilania. 
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4 � Obs�uga i Serwis 

Aby pomóc Ci zidentyfikowa� Twoj� suszark� zobacz : LPD Nomenclature / Order Code na 
stronie 88.

4.1 - Wyczy�� / Wymie� Filtr Powietrza 

Filtr powietrza musi by� co pewien czas czyszczony lub wymieniony.  

Zapchany filtr b�dzie skutkowa! ni�szym ni� zazwyczaj czasem w!�czenia 
nagrzewnicy w cyklu pracy i opó�nieniem w osi�ganiu temperatury.  

Cz��ciowo zablokowany filtr spowalnia przep�yw powietrza i jego zdolno�� do 
odbierania ciep�a z elementu grzewczego. To powoduje skrócenie procentowego czasu 
dzia�ania nagrzewnicy. Opó�nienie we wzro�cie temperatury mo�e ewentualnie 
wywo�a� alarm. Twoje specyficzne warunki procesu wyznacz� czas pomi�dzy 
sprawdzeniem i czyszczeniem filtra. 

Filtr powietrza jest zlokalizowany za przednimi 
drzwiami w Serii 30 i na podstawie przedniego 
panelu Serii 100 i 200. Aby wyj�� wk�ad filtra, 
odczep os�on� i wysu� filtr. Wyczy�� lub wymie� filtr 
je�li to konieczne 

Aby wyczy�ci� filtr, zdmuchnij wi�ksze 
zanieczyszczenia z filtra, nast�pnie przedmuchaj filtr 
z wewn�trz na zewn�trz poprzez papierowy filtr. 
Przy wyj�tym filtrze wyczy�� obudow� za pomoc�
odkurzacza.  

Filter location for Models 100, 200 

Filter location for Model 30

Cz�stotliwo�� czyszczenia zale�y od typu materia�u 
w procesie suszenia i liczby godzin funkcjonowania 
osuszacza.  

Nie uruchamiaj suszarki bez prawid�owo 
zainstalowanego filtra. Mo�e to spowodowa�
uszkodzenie dmuchawy. 
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4.2 � Czyszczenie podci�nieniowego obszaru odbioru (VTA) 

Vacuum Takeoff Assembly (znane jako  VTA) Obszar 
podci�nieniowego odbioru materia�u posiada drzwiczki 
w celu czyszczenia . Pozwala równie� opró�ni� pe�ny 
zasobnik. Otwarcie drzwiczek dost�pu pozwala 
wyczy�ci� t� komor�. Mo�esz nast�pnie poprzez 
klawisz �empty� opró�ni� zasobnik, zsypuj�c materia� do 
kub�a umieszczonego z przodu suszarki .  
   
  
Aby wyczy�ci� wn�trze VTA, wykonaj procedur�:

Umie�� kube� pod spustem materia�u. Otwórz drzwiczki VTA przez obrót 
�ruby w lew� stron�.
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Podnie� drzwiczki VTA w celu 
oczyszczenia z materia�u.

U�yj skompresowanego powietrza i 
podci�nienia aby wyczy�ci�
komor� VTA. 

Zasobnik w stacji opró�niania mo�e zosta�
opró�niony przed demonta�em. To mo�e zosta�
wykonane poprzez wci�ni�cie klawisza EMPTY 
na panelu podczas pracy suszarki w Trybie 
Automatycznym - Auto Mode. Dolna zasuwa w 
stacji opró�niania otworzy si� i upu�ci materia� z 
zasobnika poprzez komor� VTA. Klawisz empty mo�e by�
u�ywany w trybie automatycznym w trakcie otwarcia drzwi do 
czyszczenia 

Po wykonaniu tego upewnij si� �e drzwiczki VTA s� otwarte i 
pojemnik jest umieszczony poni�ej VTA. 

      

Aby zamkn�� drzwiczki VTA, podnie�
zsyp materia�u a� drzwiczki si� zamkn�. 
Obró� �rub� blokuj�c� zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek.  



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 66

�	����%)�

4.3 � Zasobnik Wyjmowanie / Czyszczenie  

LPD serii 30, 100 i 200 posiadaj� zasobniki, które mo�na zdemontowa� dla serwisu i 
czyszczenia. 

Zasobniki i otoczenie mo�e by� gor�ce. 
Zalecamy u�ycie r�kawic. 

      

Zasobniki i otoczenie mog� zawiera� ostre 
kraw�dzie. U�yj r�kawic. Post�puj ostro�nie 
aby unikn�� przygniecenia. 

Aby usun�� i wyczy�ci� zasobnik, post�puj jak poni�ej: 

Odblokuj zapadki zasobnika z obu stron, 
podnosz�� i obracaj�c do siebie. 

Z�ap pewnie zasobnik, podnie� i 
wysu� z mocowania.  

Umie�� zasobnik do góry nogami na mi�kkiej podk�adce. 

Uwa�aj na kraw�dzie zasobnika. Nie mo�na uszkodzi�
górnej lub dolnej kraw�dzi w celu zapewnienia prawid�owej 
szczelno�ci.  
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Czyszczenie zasobnika:

Zasobniki mog� by� zdemontowane dla pe�nego dost�pu do wn�trza w celu 
dok�adnego czyszczenia.  

Ustaw zasobnik do góry nogami na pod�odze na gumowej macie lub kartonie. 
Zwró� uwag� na doln� p�yt� z otworami.  

Zasobniki i otoczenie mo�e by� gor�ce. 
Zalecamy u�ycie r�kawic. 

      

Zasobniki i otoczenie mog� zawiera� ostre 
kraw�dzie. U�yj r�kawic. Post�puj ostro�nie 
aby unikn�� przygniecenia. 

Usu� pokryw�

Przy pomocy obu r�k, wci�nij 
wszystkie cztery ko�ce dysku i obró�
go aby zdj�� poza �rubami.  
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Usu� siatkowy sto�ek chwytaj�c wystaj�cy ko�ek.   

Masz teraz pe�ny dost�p do wn�trza zasobnika. Nie usuwaj pozosta�ych cz��ci. 
Wszystkie cz��ci zosta�y uszczelnione w celu utrzymania pró�ni. Nie usuwaj i 
nie odkr�caj �adnych �rub.  

Aby zamontowa�:

Najpierw zainstaluj perforowany sto�ek. 
Zainstaluj dysk mocuj�cy. Aby zamontowa�
dysk naci�nij cztery ko�ce i przekr�� pod 
�ruby mocuj�ce. 

Zatrzymaj na wr�bieniu na dysku aby 
zapewni� prawid�owe mocowanie.
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4.4 � Wyczy�� / Sprawd� uszczelnienia silikonowe dysków

Aby zapewni� prawid�owe 
uszczelnienie zasobnika, wyczy��
wszystkie 3 silikonowe uszczelnienia 
zlokalizowane na podstawie ka�dego 
zasobnika za pomoc� mi�kkiej szmatki 
i typowych �rodków czyszcz�cych.  

Sprawd� trzy uszczelnienia pod k�tem 
uszkodzenia. Wymie� w razie 
konieczno�ci. 

Uwaga : Usu� zasobniki przed 
sprawdzeniem i czyszczeniem.  

  

  

  

  

4.5 � Osusz i wyczy�� filtr powietrza / regulator 

Filtr powietrza ma na celu usuni�cie wilgoci i 
zanieczyszcze� z kompresora. Filtr powietrza musi by�
co pewien czas oczyszczony z wilgoci.  

Nie zasilaj suszarki zaolejonym powietrzem. Mo�e 
to spowodowa� uszkodzenie suszarki. U�ywaj 
tylko suchego, czystego i wolnego od oleju 
powietrza. 
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4.6 � Regulacje 

Ci�nienie powietrza = podci�nienie 

Ci�nienie powietrza wp�ywa na zdolno�� wytworzenia podci�nienia. 
Zalecamy ci�nienie o warto�ci 6 bar podczas pracy generatora 
podci�nienia. Zegar powinien pokazywa� tak� warto�� nawet w momencie 
za��czenia generatora podci�nienia. Je�eli ci�nienie spada �wiadczy to 
nieprawid�owo dobranej wydajno�ci instalacji ze spr��onym powietrzem.  

Nie zasilaj suszarki zaolejonym powietrzem. Mo�e to 
spowodowa� uszkodzenie suszarki. U�ywaj tylko 
suchego, czystego i wolnego od oleju powietrza. 

Indexing Speed

P�ynno�� indeksowania zale�y od w�a�ciwej regulacji zaworu reguluj�cego 
przep�yw wydechu, zlokalizowanego na zasilaniu powietrznym ka�dej z 
trzech pozycji cylindrów. Je�eli jest wyregulowany prawid�owo, zasobnik 
b�dzie obraca� si� ca�kowicie do nast�pnej pozycji ale bez nadmiernego 
przesuni�cia. Ka�dy regulator kontroluje ruch zasobnika tylko kiedy 
zasobnik do którego jest zamontowany jest od��czony. Innymi s�owy, to 
kontroluje powietrze uchodz�ce z cylindra.  

Ustawienia fabryczne to dwa pe�ne obroty w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara ( od ca�kowicie zamkni�te).  

Closing Rate of All Top and Bottom Disks

Si�owniki które steruj� dyskami powy�ej i poni�ej stacji podci�nienia, pod 
stacj� grzania oraz powy�ej i poni�ej stacji opró�niania s� sterowane przez 
jedn� cewk�. Znajduje si� tam równie� urz�dzenie steruj�ce przep�ywem 
powietrza w celu unikni�cia gwa�townych przesuni��. To urz�dzenie jest 
umieszczone w obudowie, pod kontrolerem z dost�pem w przypadku 
otwartych drzwi suszarki.  

Fabrycznie ustawienia stanowi� dwa pe�ne obroty w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara. (od pozycji ca�kowite zamkni�cie).  

Lock Cylinder Engagement Rate

Si�ownik który za��cza krzywk� blokuj�c� zasobnik na miejscu, posiada 
kontrol� przep�ywu pozwalaj�c� na p�ynn� prac�. 

Fabrycznie ustawione to jest w sposób ¾ obrotu w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.  
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Correct Canister Indexing / Location

Cylinder blokuj�cy naciska rolk� w krzywk� aby ustawi� i zablokowa�
zasobniki w prawid�owej pozycji. Je�eli po zablokowaniu pozycja 
zasobnika nie jest prawid�owa, wyst�puje regulacja. Rolka jest 
przykr�cona do ramienia. Sworze� ramienia z punktu w pobli�u przedniej 
kraw�dzi górnego dysku. Ten punkt sworznia znajduje si� w naci�tym 
otworze. Przy za��czonej rolce blokuj�cej na krzywce, zluzuj sworze� i 
ustaw zasobnik w prawid�owej pozycji. Dokr�� �rub�. Uwaga : Niektóre 
urz�dzenia u�ywaj� wsporników z czterema mocuj�cymi �rubami i 
wszystkie musz� by� poluzowane przed regulacj�. 

Material Conveying Rate

Gdy materia� jest transportowany do maszyny, cz�stotliwo�� z jak�
materia� jest pobierany przez strumie� powietrza jest wa�na. Za ma�o 
zabiera za du�o czasu do za�adunku, za du�o mo�e zablokowa�
wymagany przep�yw powietrza. T� cz�stotliwo�� mo�na regulowa�. 
Otwórz drzwi. Pod przednim zasobnikiem znajduje si� okienko do 
podgl�dania przep�ywu materia�u. Urz�dzenie reguluj�ce zmienia si�. 
Wyreguluj przep�yw powietrza wg zapotrzebowania.  

 Ambient Air / Process Air Exchange Valve

Wszystkie suszarki serii 200 produkowane przed 2006 rokiem posiadaj�
r�cznie regulowany zawór wymiany powietrza zewn�trznego. Zawór ten 
nie jest wymagany w serii 30 i jest opcjonalny w serii 100. D�wigienka 
reguluj�ca umieszczona jest nisko przy bocznym panelu. Trzymaj j�
wci�ni�t� dla wysokich temperatur i wyci�gni�t� dla ni�szych temperatur.   
   

Wszystkie suszarki serii 200 wyprodukowane po 2005 
roku, posiadaj� automatyczny zawór wymiany powietrza 
zewn�trznego który nie wymaga regulacji. 

Dmuchawy o wi�kszej mocy dodaj� dodatkowe ciep�o do powietrza 
procesowego. Temperatura mo�e wzrosn�� powy�ej ustawionego 
punktu, nawet przy wy��czonej nagrzewnicy. Aby pozby� si� tej 
niepotrzebnej wysokiej temperatury, niezb�dne jest pozwoli� cz��ci 
powietrza lub ca�emu gor�cemu powietrzu uciec do atmosfery  kiedy 
ch�odniejsze powietrze z otoczenia pobierane jest przez dmuchaw�.  
   
Je�eli temperatura przekroczy ustawiony punkt, otwiera zawór 
wystarczaj�co aby pozwoli� na stabilizacj� temperatur� w punkcie gdzie 
nagrzewnice dzia�aj� zapewniaj�c kontrol�. Akceptowalne jest równie�
otwarcie zaworu tak jak jest to najbardziej mo�liwe. Ale dla wysokich 
temperatur trzymaj zawór zamkni�ty. Dla dzia�ania przy ni�szych 
temperatur�, otwórz zawór zgodnie z zapotrzebowaniem.    
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Calibrating the Vacuum Takeoff Assembly (VTA) Sensor 
Kalibrowanie czujnika obszaru podci�nieniowego odbioru (VTA) 

Lokalizacja: Zamontowany po lewej stronie obszaru 
podci�nieniowego odbioru materia�u (VTA). Kalibracja : Przy 
pustym VTA, przyci�nij i trzymaj, za pomoc� d�ugopisu, przycisk 
zlokalizowany z boku czujnika. Przytrzymaj przycisk dopóki zielona 
dioda mrugnie dwa razy, nast�pnie zwolnij przycisk. Upewnij si� �e 
zwolni�e� przycisk zanim dioda b�ysn��a 5 razy, w przeciwnym razie 
b�dziesz musia� kalibrowa� ponownie. Uwaga : Nie czy�� szyby 
przed kalibracj�. Dokonaj kalibracji przy zakurzonej szybie.   
Przerwa powietrzna czujnika pomi�dzy czujnikiem i szyb� powinna 
wynosi� oko�o (5 mm). 

Czujnik �wietlny : Zielona dioda oznacza zasilanie, powinno by�
zawsze za��czone gdy suszarka jest zasilana. 	ó�ta dioda powinna 
by� za��czona gdy niema materia�u w VTA i powinna zgasn�� gdy 
materia� pojawi si� w tym obszarze. Czerwony oznacza problem z 
czujnikiem lub b��dna kalibracj�.  

Calibrating the Canister Fill Sensor 
 Kalibracja czujnika nape!niania zasobnika

Uwaga: Te instrukcje dotycz� suszarek wyprodukowanych 
przed 2006 rokiem. Suszarki produkowane po 2006 roku 
posiadaj� czujnik który nie wymaga kalibracji.  

Lokalizacja: Zamontowane po prawej stronie suszarki w kieszeni 
mocuj�cej.   

Kalibracja:  Rozpocznij z pustym zasobnikiem  

1. Wci�nij i przytrzymaj klawisz przez oko�o 2 sekundy dopóki 
czerwona dioda b�dzie zapalona. Czerwona dioda zga�nie 
i �ó�ta oraz zielona zaczn� zapala� sie naprzemian.   

2. Wcisnij przycisk ponownie przy pustym zasobniku 
zlokalizowanym na stacji nape�niania i grzania ( stacja przy 
czujniku). 	ó�ta i zielona dioda zga�nie na oko�o 1sekund� i 
nast�pnie zaczn� mruga� naprzemiennie ponownie.  

3. Wci�nij klawisz raz przy pe�nym zasobniku zlokalizowanym 
na stacji nape�niania i grzania (stacja przy czujniku). Dioda 
�ó�ta i zielona wy��cz� si� na oko�o 1 sekund�. Gdy zapali 
si� dioda zielona, czujnik jest w trybie pracy i czujnik zosta� 
skalibrowany. Je�eli mruga czerwona dioda po tym kroku, 
kalibracja nie powiod�a si� i powiniene� powtórzy�
kalibracj�. 

Czujnik �wietlny : Zielona dioda oznacza zasilanie. 	ó�ta: 
Status odczytu. Czerwony sygna� brzegowy. 
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4.7 � Procedura sprawdzaj�ca. 

Je�eli masz powód zdemontowa� i zamontowa� cz��ci Twojej suszarki, ta procedura potwierdzi �e 
wszystkie przewody powietrzne s� pod��czone prawid�owo.  

1. Upewnij si� �e niema materia�u w podajniku nad urz�dzeniem. 

2. Prze��cz wszystkie wy��czniki na OFF; POWER OFF.  
   

3. Zainstaluj przynajmniej jeden zasobnik. 
    

4. Pod��cz zasilanie powietrza. 
  

5. Otwórz drzwiczki i obró� zasobniki lub zasobnik przez wszystkie stacje. 
Nie powinno by� �adnych przeszkód w ruchu 

Je�eli co� blokuje ruch, sprawd� wizualnie przeszkody mechaniczne.    

	adne si�owniki pozycyjne nie powinny oddzia�ywa� na mocowanie                                      
zasobników. 
Blokada nie powinna by� za��czona. 
Zawór nape�niania powinien by� zamkni�ty (si�ownik zamkni�ty) 
Zawór transportowanie ciep�ego powietrza nie powinien by� za��czony.  

  

6. W��cz prze��cznik zasilania i przejd� do trybu programowania. 

  

7. Wci�nij klawisz SEAL.Sprawd� czy wszystkie dyski docisn��y zasobniki: 

a.   jeden pod stacj� grzania. 
b.   jeden nad i pod stacj� podci�nienia. 
c.   jeden nad i pod stacj� opró�niania. 

8. Wci�nij klawisz LOCK.  

Sprawd� za��czenie blokades. 
   

9. Wci�nij klawisz FILL .  
  
Sprawd� �e zawór sie otwiera, zasobnik nape�nia si�. 

   
10. Wci�nij klawisz CONVEY.  

  
Sprawd� czy zawór powietrzny prze��cza si�. 

   
11. Wci�nij ka�dy klawisz POSITION. 

Gdy klawisze s� wciskane w kolejno�ci numerycznej, potwierd� �e 
ka�dy przesuwa zasobniki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
POS1 wycofuje tylny zasobnik. POS2 wycofuje lewy cylinder, POS3 
wycofuje prawy cylinder. Je�eli wystepuj� zak�ócenia, mo�e to by�
spowodowane odwrotnym pod��czeniem cewki zasobnika.     
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4.8 � Demonta� Panelu Kontrolnego - Control Panel Removal 

Wyst�puje mo�liwo�� demonta�u panelu kontrolnego w celach serwisowych. Je�eli masz problem z 
kontrolerem, kompletnie nowy panel kontrolny mo�e by� zamontowany w kilka minut.  

1. Od��cz zasilanie niskiego napi�cia z puszki poni�ej. 
2. Usu� dwie �ruby aby otworzy� drzwiczki. 
3. Wewn�trz, od��cz z��cze ta�mowe ze z��cza na p�ycie. 
4. Od��cz linie podci�nienia (zielona rurka) za pomoc� szybkoz�aczki. 
5. Odkr�� du�� plastykow� nakr�tk� z tylnej powierzchni; górny �rodek. 
6. Podnie� kontroler I wysu� aby zdemontowa�. 

4.9 � Diagnostyka / Tryb testu - Diagnostic / Test Mode

Tryb Diagnostic / Test suszarki pozwala na testowanie ró�nych wej�� i wyj��. 

Funkcjonowanie w trybie diagnostycznym mo�e doprowadzi� do 
uszkodzenia cia�a lub poparzenia. Zalecane jest aby Tryb 
Diagnostis/Test by� u�ywany tylko po wcze�niejszym 
poinstruowaniu przez technika Maguire.  

Aby wej�� w tryb DIAGNOSTIC / TEST, przytrzymaj klawisz 5 i pusty klawisz po prawej stronie klawisza 
6, podczas w��czania zasilania suszarki.  

Zwolnij klawisze gdy display wy�wietla: 

POWER ON RESET 
  

Nast�pnie 
wy�wietli  

SELECT TEST 
� scrolling tests �

Wybierz numer testowy z przewijanej listy : 

1 KEYPAD Wizualizuje wciskane klawisze. W przypadku pustych klawiszy 
wy�wietla numer kolumny i wiersza w matrycy klawiszy. 

2 DISPLAY Testuje wszystkie pola wy�wietlacza i wy�wietla znaki wy�wietlacza. 

3 THUMBWHEEL Wy�wietla ustawienia regulatorów tarczowych. Górny (TEMP 
regulator), MID (CYCLE regulator), BOT (bez funkcji).   

4 HEATER Test nagrzewnicy � Ustawia procent grzania (%) przy pomocy 
regulatorów temperatury, nast�pnie wci�nij klawisz HEAT aby 
rozpocz�� grzanie, wci�nij HEAT ponownie, aby zatrzyma� grzanie. 

5 VACUUM Test podci�nienia � wytwarza podci�nienie. 

6 CANISTER Testuje pozycj� zasobników. 

7 MISC I/O Testuje ró�ne I/O, interaktywne 

8 PRINTER Wysy�a zestaw znaków ASCII do drukarki pod��czonej do suszarki 

9 SEAL Wytwarza pró�ni� w celu testu uszczelnienia. 

Wci�nij EXIT aby opu�ci� testy.  Wci�nij ponownie EXIT aby opu�ci� tryb Diagnostic / Test .
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4.10 � Kontrola wej�cia/wyjscia - Control Inputs and Outputs 

Wej�cia - Inputs: 
  

5 volt cyfrowy sygna! temperatury 
Zlokalizowany we wlocie gor�cego powietrza pod stacja grzania.  

Czujnik poziomu materia!u (24 volt) 
Zlokalizowany z boku obszaru odbioru podci�nieniowego (VTA), aby wys�a� sygna� �e w VTA 
znajduje sie materia�. 

Czujnik detekcji zamka 
Zamontowany na ramieniu blokuj�cym w celu potwierdzenia �e rolka trafi�a w zag��bienie, 
zapewniaj�c prawid�ow� pozycj� po indeksowaniu.  

Czujnik zamka drzwi 
Zamontowany na drzwiach, aby wstrzyma� dzia�anie w przypadku otwarcia drzwi.  

Czujnik podci�nienia 
Zamontowany na p�ycie g�ównej z pod��czon� cienk� rurk� powietrzn�. 
To zapewnia analogowy sygna� odczytu podci�nienia, w ca�ym zakresie .   

Czujnik termiczny zabezpieczaj�cy nagrzewnic� przed przegrzaniem 
Przegrzanie nagrzewnicy mo�na zresetowa� r�cznie za pomoca czujnika (otwiera si� przy 145 
ºC) zamocowanego na rurze wykonanej z nierdzewnej stali zawieraj�cej elementy grzewcze. To 
mo�e spowodowa� b��d sygna�u dmuchawy lub zablokowanie przep�ywu powietrza. 
Nast�pstwem tego b�dzie przerwanie obwodu kontrolnego przeka�ników nagrzewnicy.   

Czujnik przegrzania powietrza wewn�trz obudowy 
Przegrzanie powietrza mo�na zresetowa� r�cznie za pomoc� czujnika (otwiera si� przy 85 ºC) 
zamontowanego wewn�trz obudowy ponad wylotem nagrzewnicy. To spowoduje sygnalizacj�
b��du przewodu gor�cego powietrza. Nast�pstwem b�dzie przerwanie obwodu kontrolnego 
przeka�ników nagrzewnicy

Czujnik poziomu podajnika 
Powiadamia gdy poziom podajnika jest niski i zawór przep�ywu powietrza musi prze��czy� na 
transportowanie materia�u do podajnika.  

Sygna! obecno�ci zasobnika 
Zamontowane na dysku grzewczym pod stacj� nape�niania i grzania. Gdy dysk grzewczy 
powietrza si�, ci�gno wyd�u�a si� do przodu i dotyka zasobnik. To powoduje cofni�cie zasobnika 
które powoduje za��czenie czujnika. Brak za��czenia czujnika powoduje alarm i wy�wietlenie 
(CANISTER NOT FOUND) 

Operator Station inputs � wej�cia stacji operatora: 

Cycle Start 
Cycle Stop 
Mode Select - Auto/Clean 
Index 
Convey On/Off (wired in line with sensor signal) 
Alarm Silence button 
Plug for remote Receiver level sensor. 
Front Panel Inputs: 
Keypad 
Temperature thumbwheel switches (3 digits) 
Cycle time  thumbwheel switches (3 digits) 
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Outputs � wyj�cia :

Port z!�czy powietrznych (zlokalizowany z lewej strony panelu kontrolnego):  

Location Color Activated by: What it does: Visual 

1 Bia�y Pozycja 1 Przesuwa zasobniki w pozycje 1.

2 Szary Pozycja 2 Przesuwa zasobniki w pozycje 2.

3 Czarny Pozycja 3 Przesuwa zasobniki w pozycje 3.

4 Zielony Blokada Operuje rolkami blokuj�cymi zapadki na 
pozycji.

5 Czerwony Uszczelnienie Zamyka dwa dyski podci�nienia, dolny 
dysk grzania i podnosi dolny dysk odbioru 
materia�u podczas obni�ania górnego 
dysku zakrywaj�cego.

6 Niebieski Nape�nianie Prze��cza (otwiera) zawór nad stacj�
nape�niania i  grzania w celu zezwolenia na 
nape�nienie zasobnika.   

7 Prze�roczysty Transportowanie Prze��cza zawór przep�ywu powietrza aby 
u�y� podgrzane powietrze dmuchawy  do 
transportowania materia�u do procesu.

8 Pomara�czowy Pusta Otwiera zawór upustowy przedniego 
zasobnika.

Dodatkowe wyj�cia - Additional outputs: 

Zawór Venturi Za��cza powietrze do generatora podci�nienia.
Nagrzewnica U�ywamy 3 przeka�ników (ka�dy na 25 A) za��czaj�cych 

nagrzewnic� na okre�lony czas co sekund� aby kontrolowa�
nagrzewnic�. 

Dmuchawa U�ywamy kontaktora w celu kontrolowania silnika dmuchawy.
Zawór kontrolny Otwiera aby wpu�ci� powietrze do zasobnika podci�nienia dla 

opcjonalnego oczyszczania zawilgoconego powietrza podczas cyklu 
i pozwala na wej�cie powietrza na koniec cyklu. 

   

Operator Station / Controller inputs/outputs: 

Zielone �wiat�o Start Cyklu 

Pomara�czowe Stop Cyklu 

Bia�e  Indeksowanie 

VFD display Vacuum Fluorescent Display (VFD), 2 x 20 character lines 

Strobe and Beeper Alarms, visual and audible 

DB9 port Computer communications port 

DB25 port Parallel port, printer 

4-pin port Convey sensor port 

"LOCK" Switch Location 

Czujnik blokady jest zlokalizowany z przodu, na powierzchni górnego dysku. Zamontowany jest 
pod ramieniem, które podtrzymuje �o�ysko krzywki. Gdy krzywka jest zablokowana, czujnik jest 
wci�ni�ty przez bia�y plastykow� podstaw� przykr�con� do górnego dysku. Ta podstawa, �atwo 
zauwa�alna po otwarciu drzwiczek, jest zamontowana na mimo�rodzie i mo�e by� obracana w 
celu regulacji optymalnego po�o�enia.  
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Lokalizacja czujnika "Detekcji Zasobnika" 

To jest czujnik zmontowany na bia�ej plastykowej podstawie przykr�conej pod dyskiem grzania w 
stacji grzania. Czujnik jest widoczny z tylnej prawej strony gdy drzwiczki s� otwarte. 	ó�ty przewód 
powietrzny biegnie do czujnika. Funkcjonowanie czujnika mo�e by� potwierdzone gdy dysk grzania 
podniesie si� naprzeciw zasobnikowi.  
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4.11 � Stan spoczynku i funkcjonowanie

Cechy konstrukcyjne 

Przy modelach serii 30 nie wyst�puje rama, wszystkie panele boczne i górne tworz�
struktur� pud�a. Przy modelach serii 100 i 200, rama sk�ada si� z metalowych 
k�towników zespawanych ze sob�.   

Materia!y 

Suszarka jest wykonana z elementów metalowych, gumowych, elektrycznych, 
elektronicznych, silikonowych, mosi��nych, teflonowych i aluminiowych.  

Poni�sza lista jest przyk!adem cz��ci suszarki: 

• Cz��ci metalowe: 
Rama, boczne panele, (VTA) ,  

• Rubber Parts: 
Rolki, filtr, przewody podci�nienia.  

• Cz��ci ze stali nierdzewnej: 
Zasobniki, dyski podci�nienia, dyski grzania,  

• Mosi��ne cz��ci: 
Mocowania pneumatyczne 

• Cz��ci Aluminiowe: 
"�cznik leja zasypowego, tuleje centralne w zasobnikach, generator 
podci�nienia 

• Cz��ci Teflonowe: 
Przewody powietrzne 

• Cz��ci Plastykowe: 
Szyba (VTA), szyba zasobnika, szyba czujnika poziomu 

• Elementy Elektryczne / Elektroniczne: 
Puszka przeka�ników, kontroler, wyspa zaworów pneumatycznych, 
czujnik drzwi,  

• Cz��ci Silikonowe: 
Przewody, górny/dolny zasobnik uszczelnienie, uszczelka obudowy filtra, 
oring zaworu nape!niania. 



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 79

�	����%)�

5 � Problemy / Oprogramowanie 

5.1 � ALARMY � Przyczyny i metody usuwania 
Typowe problemy s� sygnalizowane przez display kontrolera suszarki wraz z alarmem 
d�wi�kowym i lamp� alarmow�. Poni�ej znajduje si� lista problemów alarmowych, ich 
przyczyny i metody usuwania.    

Alarm Display: Problemy:  

*** ERROR *** 
CANS. DID NOT INDEX 

B!�d:
Zasobniki nie wykona�y indeksowania. Czujnik zamka nie zosta� otwarty 
poprzez ruch zasobników. To jest typowy b��d oznaczaj�cy �e zasobniki 
nie wykona�y ruchu.   
Rozwi�zanie:  
Sprawd� ci�nienie powietrza, ustawione na 6 bar przy za��czonym 
generatorze podci�nienia. Sprawd� blokady mechaniczne w obudowie. 
Mo�liwe zablokowanie czujnika (bardzo rzadko).  

*** ERROR *** 
CANS. DID NOT LOCK 

B!�d: 
Zasobniki nie zosta�y zablokowane po indeksowaniu. Czujnik zamka nie 
jest zamkni�ty, sygnalizuj�c �e dysk i zasobnik nie przesun�� si� do 
prawid�owej pozycji.  

Rozwi�zanie:  
Sprawd� ci�nienie powietrza, powinna wynosi� 6 bar przy za��czonym 
generatorze podci�nienia. Sprawd� blokady w obudowie. Sprawd� czy 
zawór upustowy nie jest zablokowany.   

*** ERROR *** 
VACUUM FAILURE 

B!�d:
Podci�nienie nie osi�gn��o docelowej warto�ci w ci�gu 90 sekund lub nie 
mo�e osi�gn�� docelowej warto�ci podci�nienia. Kontrolowanej poprzez 
czujnik podci�nienia w kontrolerze.  
Rozwi�zanie:  
Sprawd� ci�nienie powietrza czy wynosi 6 bar przy za��czonym 
generatorze podci�nienia ( ci�nienie powietrza za wysokie b�d� za niskie). 
Sprawd� zanieczyszczenie, lub zniszczone uszczelnienie w stacji 
podci�nienia. Sprawd� kraw�dzie zasobników pod k�tem uszkodze� lub 
za�ama�. Je�eli tylko jeden zasobnik nie utrzymuje podci�nienia, sprawd�
górne i dolne kraw�dzie tego zasobnika. Sprawd� czy ka�dy zasobnik jest 
prawid�owo zamontowany w mocowaniu.   

*** ERROR *** 
NO HEAT 

B!�d:
Nie wykryto wystarczaj�cego grzania w okre�lonym czasie przez parametr 
NHA. Kontrolowanym przez czujnik temperatury. Ten b��d pojawia si�
równie� gdy zaprogramowana temperatura nie jest osi�gana.  

Rozwi�zanie:  
Sprawd� dro�no�� filtra powietrza. Sprawd� stan zabezpieczenia 
termicznego obwodu nagrzewnicy. Mo�liwo�� uszkodzenia czujnika 
temperatury. Mo�liwo�� uszkodzenia nagrzewnicy. Sprawd� czy 
dmuchawa nie obraca si� w przeciwn� stron�, oznacza to nieprawid�owe 
pod��czenie instalacji dmuchawy.  
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*** ERROR *** 
CONVEYER 

B��d:
Podajnik nie zas�oni� materia�em czujnik poziomu podczas ostatniego 
podej�cia. Kontrolowane przez czujnik poziomu podajnika 

Rozwi�zanie:  
Sprawd� poprawne funkcjonowanie podajnika. Sprawd� prawid�owe 
podci�nienie przy podajniku. Sprawd� czujnik podajnik, dokonaj 
niezb�dnych kalibracji. Mo�liwo�� zablokowania filtra powietrza. 
le 
zamocowana pokrywa obudowy filtra.  

    
TARGET TEMP TOO HIGH

B��d:
Ustawienia regulatora tarczowego przekraczaj� maksymaln� dopuszczaln�
temperatur� zdefiniowan� przez parametr MAX.   

Rozwi�zanie:  
Wyreguluj regulator temperatury. Zweryfikuj warto�� parametru MAX. 

    
TARGET TEMP TOO LOW

B��d:
Temperatura docelowa jest ustawiona poni�ej temperatury zamarzania (0 
ºC). 

Rozwi�zanie:  
Wyreguluj regulator tarczowy temperatury.    

*** ERROR *** 
CANISTER NOT FOUND

B��d:
Brak zasobnika pod zaworem nape�niania lub jest brak dolnego dysku, 
kontrolowanego przez czujnik zabezpieczaj�cy pod stacj� grzania, w 
zasobniku.  

Rozwi�zanie:  
Sprawd� czy zasobnik jest prawid�owo zainstalowany. Sprawd� czy dolny 
dysk jest zainstalowany we wszystkich zasobnikach. Sprawd� ci�nienie 
powietrza, powinno wynosi� 6 bar przy za��czonym generatorze 
podci�nienia. 

*** ERROR *** 
CYCLE TIME 

B��d:
Czujnik poziomu pod przednim zasobnikiem jest odkryty (zasobnik pusty) 
przez zako�czeniem czasu cyklu. 

Rozwi�zanie:  
Prawdopodobnie materia� wymaga zwi�kszenie czas cyklu. Ustaw na 
krótszy czas cyklu lub zredukuj wymagania materia�u.   

***  PROBLEM *** 
NO HEAT RISE 

B��d:
Wyst�pi� spadek temperatury pomimo ��dania wzrostu przez 
oprogramowanie w odpowiednim przedziale czasu. Czas ten okre�lony jest 
przez parametr HFT. 

Rozwiazanie:  
Sprawd� dro�no�� filtra. Sprawd� stan czujnika zabezpieczaj�cego obwód 
nagrzewnicy przed przegrzaniem. Mo�liwo�� uszkodzenia czujnika 
temperatury. Mo�liwo�� uszkodzenia nagrzewnicy.  
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*** ERROR *** 
FAIL SAFE ALARM 

B��d:
Mo�liwo�� przegrzania wewn�trz obudowy powoduj�ce otwarcie dysków 
blokuj�cych. 

Rozwi�zanie:  
Mo�liwe przeci��enie dmuchawy. Sprawd� dro�no�� filtra powietrza. 
Sprawd� mo�liwe rozwarcie czujnika zabezpieczaj�cego obwód 
dmuchawy. Sprawd� szczelno�� wewn�trznych przewodów nagrzewnicy 
(gor�ce powietrze dmucha do wn�trza obudowy).  

*** ERROR *** 
BAD TEMP. SENSOR 

B��d:
Czujnik temperatury zlokalizowany przy podstawie stacji nape�niania i 
grzania nie podaje odczytu temperatury. Display odczyta 999. 

Rozwi�zanie:  
Sprawd� czujnik temperatury zlokalizowany przy podstawie stacji 
nape�niania i grzania. 

*** ERROR *** 
TEMP ABOVE SET POINT

B��d:
Temperatura materia�u w zasobniku przekracza warto�� temperatury 
ustawion� za pomoc� regulatora tarczowego.  

Rozwi�zanie:  
Skontaktuj sie z dzia�em technicznym Maguire. 

NO TARGET TEMP SET"

B��d:
Regulator tarczowy temperatury ustawiony jest na 000.   

Rozwi�zanie:  
Zresetuj temperatur� docelow� regulatora tarczowego. 

Uwaga: Je�eli regulatory temperatury docelowej (TEMP) oraz czasu 
cyklu (CYCLE) s� ustawione na 000, suszarka b�dzie dzia�a�
normalnie bez grzania.  

   
CYCLE TIME NOT SET" 

B��d:
Regulator czasu cyklu jest ustawiony na 000. 

Rozwi�zanie:  
Zresetuj regulator czasu cyklu. 

Uwaga: Je�eli regulatory temperatury docelowej (TEMP) oraz czasu 
cyklu (CYCLE) s� ustawione na 000, suszarka b�dzie dzia�a�
normalnie bez grzania. 

***  PROBLEM *** 
FATAL ERROR  

B��d:
Wewn�trzny b!�d programowy. Wyst�puje tylko je�eli jest b!�d 
odczytu/zapisu do wewn�trznej pami�ci.  

Rozwi�zanie:  
Wy!�cz i w!�cz zasilanie suszarki. Je�eli problem ci�gle wyst�puje 
skontaktuj sie z dzia!em serwisu Maguire. 
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5.2 � Mo�liwe problemy serwisowe 

5.2.1 � Utrata podci�nienia 

Je�eli wszystkie zasobniki nie utrzymuj� podci�nienia: 

1. Potwierd� odpowiednie ci�nienie powietrza, powinno wynosi� 6 bar przy za��czonym 
generatorze podci�nienia. 

2. Sprawd� gumowe uszczelnienia przy górnej i dolnej pokrywie. Wyczy�� przy 
pomocy typowych �rodków czyszcz�cych. Sprawd� ewentualne g��bokie naci�cia.   

3. Potwierd� �e dysk podci�nienia porusza si� swobodnie zapewniaj�c prawid�owe 
przyleganie do powierzchni zasobnika.  

4. Sprawd� zawór powietrzny. 
Powietrze powinno dmucha� z rurki zw��ki venturiego.  

5. Sprawd� generator podci�nienia. 
Przy wyj�tych zasobnikach, si�gnij i zakryj port podci�nienia od wewn�trznej strony 
górnego dysku podci�nienia. Wska�nik powinien przej�� natychmiast do 
maksymalnego wskazania. Je�eli warto�� podci�nienia ro�nie powoli, mo�e to by�
spowodowane zabrudzeniem olejem i zanieczyszczeniami wyci�gni�tymi z 
zasobnika. Je�eli Twoje skompresowane powietrze jest tak zaolejone, dodaj 
separator oleju.    

6. Sprawd� zawór oczyszczania. 
Przy suszarkach wyprodukowanych przed drugim kwarta�em 2005 roku, wyjmij i 
zatkaj przewód oczyszczania aby upewni� si� �e nieszczelny zawór nie jest �ród�em 
problemu.  

Je�eli tylko jeden zasobnik nie trzyma podci�nienia: 

1. Sprawd� kraw�d� zasobników pod k�tem uszkodze�. 
2. Sprawd� czy wszystkie po��czenia �rubowe s� dokr�cone. 
3. Sprawd� czy spaw boczny zasobnika nie przepuszcza powietrza. Dodaj ta�m�

wzd�u� spawu w celu sprawdzenia.
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5.2.2 � Uszkodzone dyski podci�nienia 

Z up�ywem czasu, guma uszczelniaj�ca mo�e ulec 
pop�kaniu i uszkodzeniu. Wskutek czego utraci swoje 
w�a�ciwo�ci izolacyjne.Nasze do�wiadczenia odno�nie 
uszczelek wynosi oko�o 3 lata. Je�eli masz jakie� problemy z 
nimi, uszczelki mo�na �atwo wymieni�. Dysk podci�nienia, 
przy prawid�owej instalacji, posiada swobod� ruchu do 
prawid�owego przylegania.  

5.2.3 � Czujnik zabezpieczaj�cy nagrzewnic� przed 
przegrzaniem

Nagrzewnica jest kontrolowana przez oprogramowanie za��czaj�ce i wy��czaj�ce 
zasilanie w ka�dej sekundzie. Czas procentowy za��czenia nagrzewnicy, wy�wietlany w 
czasie funkcjonowania, daje pogl�d jak bardzo materia� zosta� nagrzany.  
Gdy materia� osi�gnie ustalon� temperatur�, czas za��czenia ulegnie obni�eniu. 
Wy�wietlana temperatura jest temperatura powietrza wlatuj�cego do zasobnika w stacji 
grzania. Je�eli system nie pokazuje wzrostu temperatury w okre�lonym przedziale 
czasu po rozpocz�ciu cyklu, oznacza to problemy w przep�ywie powietrza lub problemy 
z nagrzewnic� i system wy��cza si� .  

Wyst�puj� dwa zabezpieczenia temperaturowe. Jedno jest zamontowane bezpo�rednio 
na elemencie grzejnym. Je�eli dmuchawa ulegnie uszkodzeniu lub przep�yw powietrza 
jest zablokowany, przegrzanie elementu grzejnego spowoduje roz��czenie 
zabezpieczenia przy temperaturze 150 C. Drugie zabezpieczenie zamontowane jest 
wewn�trz obudowy i roz��cza przy temperaturze 85C. Je�eli gor�ce powietrze zacznie 
dostawa� si� do wn�trza suszarki, temperatura wewn�trz wzro�nie i spowoduje 
roz��czenie obwodu kontroluj�cego przeka�niki nagrzewnicy. Spowoduje to pojawienie 
si� FAIL SAFE ALARM.  (Zobacz opis na stronie 79). Oba zabezpieczenia mo�na 
zresetowa� tylko r�cznie. Musisz zdemontowa� tylna pokryw� aby uzyska� do nich 
dost�p. Po wykonaniu tego mo�esz sprawdzi� dok�adnie stan zabezpiecze�. Te 
zabezpieczenia nie powinny by� rozwarte, je�eli s� co� musia�o ulec uszkodzeniu. 

5.2.4 � Zapchany filtr 

Zapchany filtr b�dzie skutkowa� skróceniem procentowego 
czasu za��czenia nagrzewnicy oraz opó�nieniem w 
osi�ganiu zaprogramowanej temperatury. Cz��ciowo 
zablokowane, wolniej przep�ywaj�ce powietrze nie jest w 
stanie skutecznie usuwa� wystarczaj�cej ilo�ci ciep�a z 
nagrzewnicy. Opó�nienie w osi�ganiu zaprogramowanej 
temperaratury b�dzie skutkowa� za��czeniem alarmu. 
Twoje specyficzne warunki pracy urz�dzenia decyduj� o 
cz�stotliwo�ci sprawdzania i czyszczenia filtra.   

Zobacz  Czyszczenie / Wymiana Filtra  strona 63.

LPD 100, 200 filter location 

LPD 30 filter location 
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5.3 � Dane drukowane 

Jako pomoc w monitorowaniu wydajno�ci suszarki i dokumentowaniu funkcjonowania, dane mog� by�
drukowane na zako�czenie ka�dego cyklu. Mo�na to zrobi� przez aktywowanie funkcji  54  i 
pod��czenie drukarki do portu równoleg�ego. 

Typowy wydruk dla ka�dego cyklu wygl�da nast�puj�co: 

08/23/2000  ID: 000  TARGET: 160 F    CYCLE: 020 m  FILL: 011 s 

02:17:19 PM      0:00  TEMP: 133.7 F  HEAT:  26%  VAC:  5 in Hg. 

02:17:39 PM      0:00  TEMP: 143.7 F  HEAT:  29%  VAC: 17 in Hg. 

02:17:59 PM      0:00  TEMP: 153.6 F  HEAT:  29%  VAC: 21 in Hg. 

02:18:19 PM      0:00  TEMP: 157.8 F  HEAT:  29%  VAC: 24 in Hg. 

02:18:19 PM      0:00  TEMP: 157.8 F  HEAT:  29%  VAC: 24 in Hg. 

02:18:28 PM      0:08  TEMP: 159.0 F  HEAT:  29%  VAC: 25 in Hg. 

02:19:33 PM      1:05  TEMP: 160.1 F  HEAT:  23%  VAC: 28 OFF 2:23 

02:21:22 PM      2:54  TEMP: 160.1 F  HEAT:  23%  VAC: 25 ON  6:23 

02:23:28 PM      5:00  TEMP: 160.1 F  HEAT:  23%  VAC: 28 in Hg. 

02:28:28 PM     10:00  TEMP: 160.1 F  HEAT:  23%  VAC: 28 in Hg.

To jest pierwsza linia �nag�ówek� dla ka�dego cyklu: 

Date Unit ID number Thumbwheel settings
08/23/2000 ID: 000 TARGET: 160 F  CYCLE: 020 m  FILL: 005 s 

Po nag�ówku wyst�puj� linie informacji, które drukowane s� tak cz�sto jak to wprowadzisz w danych. 
Dodatkowo, linie s� drukowane za ka�dym za��czeniem i wy��czeniem podci�nienia.   

Ka�da linia zawiera: 

Time accumulated 
cycle time 

current 
temperature 

heater duty 
cycle 

current vacuum 

02:28:28 PM 10:08 TEMP: 160.1 F HEAT:  23% VAC: 28 in Hg. 

Uwaga : Bie��ca temperatura jest to temperatura strumienia powietrza wraz z kompensat�. Zobacz 
parametr ATO (Air Temperature Offset). 

Linia Vacuum ON/OFF podaje czas za��czenia i wy�aczenia podcisnienia ON lub OFF. 

Time accumulated 
cycle time 

current 
temperature 

heater duty 
cycle 

current vacuum 
ON/OFF 

02:19:33 PM 10:08 TEMP: 160.1 F HEAT:  23% VAC: 28 OFF 2:23 

W tym przyk�adzie podci�nienie by�o wy��czone OFF przez 2 minuty 23 sekundy. 
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5.4 � Materia� nie jest poprawnie suszony � Feedback Form 

Suszenie jest zako�czone gdy ca�y materia� osi�gnie prawid�ow� temperatur� a nast�pnie zostanie 
poddany odpowiedniemu podci�nieniu przez odpowiedni okres czasu.  

Pomiar zawarto�ci wilgoci w materiale, przed i po suszeniu, jest wykonywany przez wilgotno�ciomierz np. 
firmy Arizona Instruments. 

Je�eli nie uzyskujesz zamierzonych rezultatów lub chcia�by� aby�my przetestowali Twój materia� w celu 
ustalenia optymalnego czasu suszenia, wype�nij poni�sz� tabele.   

Próbka Twojego materia�u mo�e by� wymagana dla naszych w�asnych testów. B�dziemy potrzebowa�
min. 15 kg.  

Typ materia�u:  (PET, NYLON, etc.):

Producent:

Oznaczenie Materia�u:

Rekomendowana temperatura suszenia:

Rekomendowany czas suszenia:

Poziom wilgotno�ci wymagany dla procesu:

LPD Temperatura:

LPD Czas cyklu:

Osi�gni�ty odczyt podci�nienia:

Zawarto�� wilgoci przed suszeniem:

Zawarto�� wilgoci po suszeniu:

    Komentarz: 
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5.5 � Oprogramowanie Suszarki � Zapisanie, Odzyskanie, Reset fabryczny 

Lokalizacja zapisanych ustawie� suszarki oraz ich przeznaczenie 

Wyst�puj� 3 obszary pami�ci w których zapisane s� ustawienia suszarki:  

1. User Settings- Ustawienia u�ytkownika � Bie��ce ustawienia które s� u�ywane. Gdy wprowadzasz 
zmiany w parametrach i/lub uaktywniasz funkcje, zmiany s� zapisywane w ustawieniach u�ytkownika 
podczas wychodzenia z trybu programowania lub manualnego. Gdy zmiany sa dokonane w 
ustawieniach u�ytkownika, zapisywane sa one w pamieci EEPROM dzieki czemu zostaja zachowane 
w momencie od�aczenia zasilania.  

2. User Backup Settings � Zapisywanie ustawie� uzytkownika � Obszar pami�ci gdzie ustawienia 
u�ytkownika s� zapisywane wskutek u�ycia funkcji 23. Je�eli ustawienia u�ytkownika nigdy nie by�y 
zapisywane przy u�yciu funkcji 23  wtedy w pami�ci ulokowane sa fabryczne ustawienia. �User 
Backup Settings� mog� by� odzyskane przy pomocy funkcji 32. 

3. Factory Default Settings -  Fabryczne ustawienia fabryczne  - Obszar pami�ci który przechowuje 
fabryczne ustawienia domy�lne sa to typowe parametry dla ka�dego modelu. Fabryczne ustawienia 
domy�lne mog� by� odzyskane za pomoca funkcji 12 lub wykonuj�c CLEAR ALL.

Wi�cej informacji na temat 12, 23 i 32, zobacz Star Functions na stronie  35. 

Funkcja "CLEAR"  

Funkcja �CLEAR� skopiuje �User Backup Settings� do �User Settings�.  Je�eli �User Backup Settings� 
nie zosta�y zachowane wcze�niej (przy pomocy 23), wtedy funkcja CLEAR odtwarza domy�lne 
ustawienia fabryczne Factory Default Settings. Funkcja CLEAR dzia�a podobnie jak funkcja 32. 

Aby wykona� �CLEAR�, przytrzymaj klawisz �CE� podczas za��czania zasilania, nast�pnie klawisz 
zwalniamy. Po prawid�owym wykonaniu, display wy�wietli   CLEAR 

Funkcja �CLEAR ALL�  

Funkcja "CLEAR ALL" ustawia oba bie��ce ustawienia �User Settings� i �User Backup Settings�  na 
fabryczne ustawienia danego modelu suszarki. Jakkolwiek CLEAR ALL  zachowa najwa�niejsze 
ustawienia u�ytkownika, takie jak : has�o trybu manualnego i programowania, konfiguracja j�zyka, punkty 
kalibracji oraz format temperatury.  

S� tylko dwa przypadki gdy b�dzie konieczne wykonanie  CLEAR ALL. 

1. Gdy zostanie zainstalowane nowe oprogramowanie. Informacje mog� by� zapisane pod adresem 
pami�ci nieodpowiadaj�cej lokalizacji zapisanej w nowym oprogramowaniu. Funkcja CLEAR ALL 
powinna usun�� ten problem. 

2. Gdy nic nie mo�e pomóc. 
Funkcja CLEAR ALL powinna usun�� problemy, które zwyk�a funkcja CLEAR pomija. 

Aby wykona� "CLEAR ALL", przytrzymaj lewy klawisz (DISP), �rodkowy(bez opisu, czarny), i prawy 
(EXIT) w górnym rz�dzie w trakcie w��czania zasilania, nast�pnie pu�� klawisze. Po prawid�owym 
wykonaniu, display wy�wietli  CLEAR  ALL
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6 � Informacje Ogólne 

6.1 � Specyfikacja suszarek LPD   
Suszarki serii 30, 100,200. Seria 1000 nie jest przedstawiona w tym zestawieniu. Skontaktuj si� z 
Maguire w celu uzyskania dodatkowych informacji. Te informacje mog� ulec zmianie z powodu 
wprowadzanych zmian.  

    LPD 30 LPD 100 LPD 200
Regional  
Specifications 

USA Europe / Asia USA Europe / Asia USA Europe / Asia 

Standard version max. 265° F 130° C 265° F 130° C 265° F 130° C 

High Heat version max. 300° F 150° C 300° F 150° C 300° F 150° C 

Throughput 30 lb/h 15 kg/h 100 lb/h 45 kg/h 200 lb/h 90 kg/h 

Canister volume 0.32 cu ft 9 l 1.1 cu ft 30 l 2 cu ft 57 l 

Empty weight 550 lb 250 kg 730 lb 250 kg 950 lb 430 kg 

Packing weight 620 lb 280 kg 800 lb 360 kg 1010 lb 460 kg 

Packing dim. 
(L x W x H) 

40"x35"x75" 100x90x190 cm 40"x35"x85" 100x90x220 cm 40"x35"x95" 100x90x240 cm 

Heater element 3 kW / 13A 3 kW / 13 A 5 kW / 22A 5 kW / 22 A 5 kW / 22 A 5 kW / 22 A 

Blower 0.5 hp /2.5 A 0.37 kW / 2.5 A 2.5 hp /6.2 A 1.86 kW / 6.2 A 3.5 hp /6.2 A 2.6 kW / 6.2 A 

Total Power Supply 480V/3Ph/60Hz 400V/3Ph/50Hz 480V/3Ph/60Hz 400V/3Ph/50Hz 480V/3Ph/60Hz 400V/3Ph/50Hz 

   3.47 kW / 16 A 3.47 kW / 16 A 6.96 kW / 20 A 6.96 kW / 20 A 7.7 kW / 30 A 7.7 kW / 20 A 

Compressed  
air requirement 

80 psi 7 bar 80 psi 7 bar 80 psi 7 bar 

Compressed usage 0.4 cfm 0.7 m3/h 2 cfm 3.4 m3/h 2.4 cfm 4 m3/h 

Footprint  
Dimensions - inches 

16 x 16 16 x 16 28 x 28 28 x 28 30 x 31 30 x 31 

* US voltage: 480, Europe / Asia voltage: 400

Przepustowo�� wypisana tutaj jest warto�ci� nominaln�. Aktualna przepustowo�� zale�y od rodzaju materia�u i 
parametrów suszenia.   
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6.2 - LPD Nomenklatura / kodowanie 

Tabliczka identyfikacyjna suszarki zlokalizowana jest wewn�trz przednich drzwi suszarki i 
przymocowane do górnej, lewej strony ramy suszarki. Ta tabliczka posiada specyficzne 
informacje dotycz�ce suszarki : Klasyfikacja produktu/Rozmiar suszarki/ Opcje grzania/ 
Konfiguracje/Napi�cie. Nast�puj�ce informacje pomog� Ci rozszyfrowa� parametry suszarki.  

YEAR - ROK: Rok produkcji suszarki. 

MODEL: Zobacz poni�sze opisy ka�dej pozycji numeru. 

LPD     Low Pressure Dryer

Dryer Size (Series)   .3 Series LPD-30 
1 Series LPD-100 
2 Series LPD-200 
10 Series LPD-1000 

Heat Class   S Standard 
    H High Heat 

Configuration  D Domestic 
    E European 
    C Canadian 
    A Asia 

Voltage   2 230 volt, 3 Phase, 60 Hz 
4 400 volt, 3 Phase, 50 Hz 
5 575 volt, 3 Phase, 60 Hz 
8 480 volt, 3 Phase, 60 Hz 

Example:  LPD.3HD5   LPD-30, High Heat, Domestic, 575 volt, 3 Phase, 60 Hz 

SER #:  Unique Serial number of Dryer 
AMP:  Amperage rating of Dryer 
HZ:  Hertz requirements. 
MOD: not used

230 volt, 3 phase, 60 Hz Domestic, Canada, Asia 
400 volt, 3 phase, 50 Hz European, Asia 
480 volt, 3 phase, 60 Hz Domestic, Canada, Asia 
575 volt, 3 phase, 60 Hz Canada



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 89

�	����%)�

LPD Blower Sizes 
LPD Model Frequency Blower Mfg. Blower Model # Blower Size Rating Max. Free Flow CFM 
LPD-30  60 Hz Fuji  VFC300A-7W MG .56 HP .56 HP 56 

LPD-30 50 Hz Fuji (Electror) VD22 .84 HP .62 HP 60 

LPD-100 60 Hz All-Star  HB-329 1.1 HP 1.1 HP 103 

LPD-100 50 Hz All-Star  HB-429-12 2.0 HP 1.66 HP 145 

LPD-200  60 Hz All-Star  HB-439 3.0 HP 3.0 HP 145 

LPD-200 50 Hz All-Star  HB-529 3.5 HP 2.91 HP 219 

LPD-1000 60 Hz All-Star HB-929 15.0 HP 15.0 HP 808 

(To obtain 50Hz HP rating just multiply the 60Hz HP rating by 5/6)

6.3 � Zalety Suszarek LPD 

Zakupi�e� najbardziej innowacyjn� konstrukcje suszarki dost�pnej w przemy�le tworzyw sztucznych.  
Ta suszarka nie wykorzystuje suchego powietrza do suszenia materia�u. W zamian u�ywa podci�nienia 
(pró�ni) aby obni�y� punkt wrzenia wody. Nast�pstwem tego jest efekt przechodzenia wody w stan lotny 
przy znacznie ni�szej temperaturze ni� w normalnych warunkach otoczenia.  

Dlaczego takie rozwi�zanie suszarki jest lepsze: 

1. Ca�kowity koszt tej technologii jest porównywalny z suszarkami z substancj� osuszaj�c�. 
   
2. Koszty funkcjonowania s� o po�ow� mniejsze od tradycyjnych suszarek. W wielu przypadkach koszty 

s� redukowane o prawie 80 procent.   

3. Twój �poniedzia�kowy� czas rozruchu zostaje skrócony z 4 godzin do pon�ej 1. 

4. Twój czas zmiany materia�u zostaje zredukowany do zera, je�eli planujesz z godzinnym 
wyprzedzeniem. Zmiany koloru mog� by� wykonane � w locie� bez utraty czasu.  

5. Typowa obs�uga tradycyjnych suszarek zosta�a wyeliminowana. Nasza suszarka niema elementów 
podlegaj�cych okresowym przegl�dom. 

6. Dla tych którzy czasami zapominaj� planowa� naprzód, inwentaryzacja wymieszanego materia�u 
zabiera 40 minut, nie 4 godziny.  

7. Plastyk cz�sto traci w�a�ciwo�ci fizyczne gdy zostaje wystawiony na wysoka temperatur� przez d�ugi 
okres czasu. Nasza suszarka znacznie skraca ten czas, eleminuj�c ten problem oraz problem 
ponownego zawilgocenia.  

Nie wynale�li�my suszenia podci�nieniowego. 

ale... 
wynale�li�my wieloetapowy proces wykorzystywany w suszarkach LPD. Jeste�my pierwsi, którzy 
wykorzystali podci�nieniowe suszenie w przemy�le tworzyw sztucznych w sposób dost�pny, niezawodny 
i �atwy w operowaniu.   

Uwaga odno�nie naszej konkurencji :  

Nasza konkurencja napewno bedzie pierwsza, która przeczyta ten podr�cznik. Chcemy przekaza� �e 
wszystkie innowacyjne rozwi�zania sa chronione krajowym i mi�dzynarodowym prawem patentowym. 
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6.4 � Nasza filozofia projektowania

Podczas gdy mamy konkurencj�, nasze wyposa�enie jest inne. Tutaj jest wyja�nione dlaczego. 

Gdy projektujemy urz�dzenie mamy 5 celów g�ównych. Wszystkie s� wa�ne, ale nie wszystkie s�
oczywiste. Wymienimy je w kolejno�ci wagi :  

1.  FUNKCJONALNO	: 

To jest bardzo proste; klient ma konkretne wymagania i musimy sprosta� tym wymaganiom. To 
jest najbardziej nasuwaj�cy si� wniosek. Funkcjonalno�� jest �atwa do testowania przez klienta i 
porównania.  

2.  NIEZAWODNO	: 

To nie jest �atwe do przetestowania. Czas i do�wiadczenie to jedyny sposób aby upewni� si� �e 
sprz�t b�dzie dzia�a� przez d�ugi czas, bezawaryjnie i wymaga� ograniczonej obs�ugi. Prawdziwe 
koszty mog� by� znacznie wi�ksze po dodaniu kosztów obs�ugi i czasu przestoju urz�dzenia.  

3.  DOST�PNO	 SERWISU: 

Je�eli sie popsuje, jak �atwo mo�e by� naprawiony. Czy Twoi pracownicy mog� to wykona�, 
wykonac szybko i �atwo ? Czy wymagany jest przeszkolony i kosztowny serwis zewn�trzny ? Czy 
cz��ci s� �atwo dost�pne ? Ile czasu zajmie ponowne uruchomienie suszarki ? 

4.  "ATWO	 U
YTKOWANIA: 

Jaki procent Twoich pracowników b�dzie w stanie obs�ugiwa� to urz�dzenie. Wszyscy ? Tylko 
najlepsi ? Mo�e tylko in�ynierowie w biurze? Co z nocn� zmian� ? "atwo�� u�ytkowania jest 
bardzo wa�na. Produkcja cierpi je�eli urz�dzenie jest trudne do zrozumienia i u�ytkowania.  

5.  CENA: 

Bardzo wa�ne. Specjalnie dla nas. Klient cz�sto rozwa�a ten najwa�niejszy punkt �. i jest on 
!atwo porównywalny.  

Nasza konkurencja cz�sto rozpatruje punkt 1 i 5, Funkcjonalno�� i Cena. Z drugiej strony � 
Niezawodno��, Dost�pno�� serwisu i "atwo�� u�ytkowania s� trudne do zmierzenia, trudne do 
warto�ciowania i trudne do u�ywania jako argument przy sprzeda�y. S� to cechy o wiele bardziej trudne 
do osi�gni�cia w procesie projektowania. Czas przestoju produkcji, chocia� trudny do przewidzenia, 
mo�e by� bardzo kosztowny. Z tych powodów umie�cili�my te cechy projektowe przed kosztami. W 
d!ugim okresie funkcjonowania nasi klienci b�d� bardziej zadowoleni, przez to b�dziemy i my.       
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6.5 � Teoria Dzia�ania / Wydajno��

TEORIA SUSZENIA PODCINIENIOWEGO 

Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Jakkolwiek jest to twierdzenie prawdziwe tylko 
na wysoko�ci poziomu morza, gdzie typowe ci�nienie atmosferyczne wynosi oko�o 1 bar lub 760 
mm s�upka rt�ci. 

Przy niskim ci�nieniu temperatura wrzenia wody ulega obni�eniu.  

Typowe ci�nienie atmosferyczne jest w stanie unie�� s�upek rt�ci o wysoko�ci 760 mm.  

Gdy woda zostanie podgrzana w atmosferze podci�nienia 635 mm, jej temperatura wrzenia 
obni�y si� do warto�ci 56 stopni Celsjusza. Gdy plastykowe grudki zostan� podgrzane do 
temperatury 71 stopni lub wi�kszej i pod��czone do podci�nienia. Woda b�dzie parowa� znacznie 
lepiej w stosunku do normalnego ci�nienia. Obni�enie ci�nienia zwi�ksza aktywno�� molekularn�
wody i pozwala na jej zwi�kszone parowanie oraz skrócenie czasu osuszania.     

WYDAJNO	

Prawdziwy pomiar wydajno�ci zale�y od zawarto�ci wilgoci w osuszonym materiale. Zawarto��
wilgoci zale�y od sposobu pomiaru dlatego kryteria wydajno�ci znacznie si� ró�ni� pomi�dzy 
producentami suszarek.  

Konwencjonalne suszarki u�ywaj� PUNKTU ROSY do pomiaru wydajno�ci. To jest pomiar 
wilgoci powietrza przep�ywaj�cego przez materia� ale nie pomiar wilgotno�ci samego materia�u. 

Do�wiadczenie mówi nam �e, dla typowego materia�u, przep�yw powietrza o temperaturze 82 C 
osuszonego do warto�ci punktu rosy � 40 spowoduje osuszenie materia�u do wymaganego 
poziomu w czasie 4 godzin.     

Od kiedy nasze suszarki LPD nie u�ywaj� suchego powietrza, nie ma konieczno�ci pomiaru 
punktu rosy.  

W naszym przypadku do�wiadczenie mówi nam �e podci�nienie o warto�ci 635 mm pod��czone 
w czasie 20 minut do materia�u o temperaturze 82 C, jest wystarczaj�ca aby zredukowa�
zawarto�� wilgoci do podobnego poziomu jak konwencjonalne suszarki.  

Dlatego je�eli standardowe suszarki mierz� zawarto�� wilgoci poprzez pomiar punktu rosy, my 
zapewniamy odpowiedni� zawarto�� wilgoci poprzez pomiar temperatury oraz podci�nienia w 
okre�lonym czasie.  

Je�eli okre�lona temperatura oraz okre�lona warto�� podci�nienia zosta�a osi�gni�ta oraz 
utrzymana w zadanym czasie, mo�emy by� pewni �e materia� zostanie prawid�owo wysuszony.  
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6.6 - Gwarancja

Produkty MAGUIRE oferuj� bardzo konkurencyjne warunki 
gwarancji w przemy�le przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Gwarantujemy �e ka�da wyprodukowana przez nas suszarka 
b�dzie wolna od usterek przy normalnym u�ytkowaniu i obs�udze 
urz�dzenia. Wy��czone z gwarancji s� tylko elementy wymienione 
poni�ej. 

Elementy wy!�czone z gwarancji: 

Zdolno�� do trzymania podci�nienia przez zasobniki jest w du�ym 
stopniu uzale�niona od zdolno�ci utrzymywania podci�nienia 
poprzez obie powierzchnie styczne. Je�eli kraw�d� zostanie uszkodzona w sposób mechaniczny 
naprawa nie mo�e by� wykonana w ramach gwarancji MAGUIRE.  

Wy!�czenia  � Trudno�ci produkcyjne 

To jest nowy typ suszarki. Mieli�my pozytywne wyniki w dotychczas przeprowadzonych testach, ale nie 
byli�my w stanie przetestowa� wszystkich materia�ów wykorzystywanych w przemy�le tworzyw 
sztucznych, które znacznie ró�ni� si� mi�dzy sob�. Nie jeste�my w stanie odwzorowa� wszystkich 
dost�pnych materia�ów, warunków procesu oraz wymaga�. Nie jeste�my pewni tego �e urz�dzenie 
b�dzie dzia�a� bezproblemowo we wszystkich przypadkach. Musisz obserwowa� i weryfikowa�
wydajno�� tego urz�dzenia w Twoim zak�adzie jako cz��� ca�ego procesu produkcyjnego. Musisz 
weryfikowa� dla w�asnej satysfakcji �e ten poziom wydajno�ci odpowiada Twoim wymaganiom. Nie 
mo�emy by� odpowiedzialni za straty w trakcie produkcji spowodowane nieprawid�owym wysuszeniem 
materia�u, nawet je�eli by�o to spowodowane uszkodzeniem urz�dzenia lub jego nieprawid�ow�
konfiguracj�.      

B�dziemy odpowiada� tylko za korekt�, napraw�, wymian� urz�dzenia je�eli jego funkcjonowanie nie 
spe�ni Twoich wymaga� lub je�eli zosta�o b��dnie skonfigurowane dla Twoich wymaga�.  
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6.7 � Schematy elektryczne LPD oraz za��czniki 

Ten rozdzia� zawiera schematy elektryczne dla: 

• LPD-30 240 VAC 1 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-30 240 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-30 400 VAC 3 ∅∅∅∅ 50 Hz 
• LPD-30 480 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-30 575 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 

• LPD-100 240 VAC 1 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-100 240 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-100 400 VAC 3 ∅∅∅∅ 50 Hz 
• LPD-100 480 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-100 575 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 

• LPD-200 240 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-200 400 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-200 480 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-200 575 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 

• LPD-200H 240 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-200H 400 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-200H 480 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
• LPD-200H 575 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-30 240 VAC 1 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-30 240 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-30 400 VAC 3 ∅∅∅∅ 50 Hz 
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LPD-30 480 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 98

�	����%)�

LPD-30 (575 VAC, 3∅∅∅∅, 60 Hz) 
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LPD-100 240 VAC 1 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-100 240 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-100 400 VAC 3 ∅∅∅∅ 50 Hz 
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LPD-100 480 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-100 575 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-200 240 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-200 400 VAC 3 ∅∅∅∅ 50 Hz 
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LPD-200 480 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-200 575 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 108

�	����%)�

LPD-200H 240 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-200H 400 VAC 3 ∅∅∅∅ 50 Hz 
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LPD-200H 480 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz 
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LPD-200H 575 VAC 3 ∅∅∅∅ 60 Hz  
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6.7 � Widok elementów sk�adowych i lista cz��ci
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Parts List LPD-100 / 200 exploded views  
Item PART NUMBER DESCRIPTION QTY. 

1 as7100 Frame Assembly, LPD-100 1 

2 as7103 Upper Mounting Plate Assembly, LPD-100/200 1 

3 as7104 Lower Bearing Channel Assembly, LPD-100 1 

4 as7114 Center Shaft Assembly, LPD-100 1 

5 as7121 Fill Valve Assembly, LPD-100 1 

6 as7125 Canister Assembly, LPD-100 3 

7 as7145 Air Filter Box Assembly, LPD-100/200 1 

8 as7155 Enclosure Assembly, LPD-100, Top, Right 1 

9 as7156 Enclosure, Top Left, LPD-100 1 

10 as7157 Enclosure Assembly, Upper Right Side 1 

11 as7157-B Enclosure, Back, Upper, LPD-100 1 

12 as7158 Enclosure, Left Side, Lower, LPD-100 1 

13 as7158-T Enclosure Assembly, Left, Upper, w/ Controller 1 

14 as7159 Front Door Assembly, LPD-100 1 

15 as7161 Enclosure, Right Side, Lower, LPD-100 1 

16 as7161-B Enclosure, Back, Lower, LPD-100 1 

17 as7172 Vacuum Take-off Assembly ("VTA"), LPD-100/200 1 

18 as7182 Disk Mount Channel Assembly, VTA, LPD-100 1 

19 as7190 Surge Hopper Assembly, LPD-100 1 

20 as71BLD Regenerative Blower Assembly, LPD-100 1 

21 asH5-2 Heater, Assembly 5000W, 240/480V, 1 phase, LPD 1 

22 asH5-100 Heater Mount Hardware, LPD-100 1 

23 thfs-32-1 Hose, Silicone, 2", Shifting Valve to Upper Casting 1 

24 thfs-32-2 Hose, Silicone, 2", Filter to Blower 1 

25 thfs-32-3 Hose, Silicone, 2", Blower to Heater 1 

26 thfs-32-4 Hose, Silicone, 2", Heater to Heat Casting 1 

27 thfs-32-5 Hose, Silicone, 1½", Heat Casting to VTA 1 
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6.8 � Schemtay ADR-1, ADR-4  

ADR-1 Dimension Diagram 
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ADR-4 Dimension Diagram 
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LPD-30 Pneumatic Diagram (1 of 2) 



��&���)�	��*�+(�,���+��

Edition: May 3, 2006 125

�	����%)�

LPD-30 Pneumatic Diagram (2 of 2) 
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LPD-100 Pneumatic Diagram (1 of 2) 
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LPD-100 Pneumatic Diagram (2 of 2) 
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LPD-200 Pneumatic Diagram (1 of 2) 
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LPD-200 Pneumatic Diagram (2 of 2) 
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6.10 � Pomoc Techniczna i Adresy Kontaktowe 

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

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

Maguire Products Asia PTE LTD 
45 Kallang Pudding Road 
#01-02 Alpha Building 
Singapore 349317 
Tel: +65 6848 7117 
Fax:  +65 6744 3370 
Email:  magasia@maguire-products.com.sg

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

  


