Installation/underhållsanvisningar
Centralsystem med redundans
Art nr: 19 00 02.
•

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

•

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

•

Vid reparationer får endast MEDICVENT originaldelar användas.

•

MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och
användning utan föregående meddelande.

Serienr:___________________

Datum:______________
Rev. 2014-07-31/BS
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Tekniska data
Spänning:

400V AC, 50Hz 3-fas

Dvärgsäkring i skåp:

2st 3X6 A

Effektbehov:

4kW

Luftflöde:

0 – 350m³/tim

Undertryck:

0 – -100hPa

Ljudnivå fläkt:

42dB(A)

Röranslutningar:

2st Ø110 mm muff (horisontalt)

Vikt fläkt med fundament:

65kg

Vikt styrskåp med benställning:

70kg

Golvyta fläktar med fundament:

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

Golvyta styrskåp med benställning:

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

Redundans:

70%

Fabriksinställt undertryck.
Systemundertryck för narkosgaser:

-50 hPa.

Systemundertryck för rökgaser:

-80 hPa.

Medicvent AB
Pendelgatan 3
904 22 Umeå
Sweden
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Systembeskrivning
Systemet består av två sidkanalfläktar och ett styrskåp. Fläktarna har valts med avseende på prestanda vad
gäller tryckkurva och ljud och är försedda med rörsystem med backventiler. I styrskåpet är monterat en
dubbel uppsättning av reglersystem för fläktarna. Systemet är helt automatiskt (systemet skall ej startas och
stängas av vid användning).
Systemet går med ett system som master och det andra systemet som slav.
Systemet är programmerat så att vid låga krav på flöde används endast en fläkt, då kravet för flöde
överstiger kapaciteten för en fläkt kopplas en andra fläkt in.
Med två fläktar och dubbel reglering fås full redundans på systemet, vid eventuellt fel på en fläkt eller ett
styrsystem byts system för master automatiskt.
Motorstyrningen är kopplat till Medicvent tryckreglering. Tryckregleringen är ansluten till fläktens
sugkanal och styr motorstyrningen att reglera fläktens varvtal i enlighet med efterfrågat flöde.
Systemet erbjuder två valbara startsekvenser:
Auto = Standardläge. Start och automatisk återstart av systemet vid strömpåslag efter strömavbrott.
YS=

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

Det är ej lämpligt att reglera fläktstart från reglerpaneler.
Systemet erbjuder också summalarm (larmar för fel i strömförsörjning eller fel på motorstyrning) och
driftsindikering (visar när inställt undertryck uppnåtts), detta potentialfritt. För att fördela slitage på fläktar
och styrsystem skiftas mastersystem i drift veckovis mellan kl 00.05-02.00 på natten mot söndag. I
fläktsystemens rörsystem sitter backventiler som möjliggör enkel demontering av fläkt vid eventuellt byte.
Centralsystemet är dimensionerat för att klara 350 m³/tim flöde. Exempelvis samtidigt uttag av 35 m³/tim
flöde från 12 st suguttag för Dubbelmask. För rökgas klarar Centralsystemet samtidig användning av 30 st
suguttag.
I varje kanal till suguttag med lock sätts en ventil av membrantyp som reglerar flödet i uttaget. Ventilen kan
antingen vara av en manuellt justerbar modell eller Medicvents egen Motorventil.
Motorventilen styrs proportionellt från en panel eller manöverdosa. Dessa kan vara utrustade med en väljare
för antingen hel och halvflöde för evakuering av anestesigas eller en steglös vridpotentiometer för
rökgasutsug.
Efter installation skall hela systemet testas enligt protokollet (sid 19-20). Protokollet skall sedan
kopieras och kopian skickas till Medicvent (adress nedan).
Adress:

Teknisk support
Medicvent AB
Pendelgatan 3
904 22 Umeå

Eller e-post: info@medicvent.se
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Systembeskrivning
Slang till
tryckreglering

Styrskåp
Kanal Ø110-160
mm

Matning 400 V 8
kW
Proportionellt
justerbar ventil
230 V
Kanal Ø90110 mm

Reglerpanel
Manuellt
justerbar ventil
Ljuddämpare

Suguttag med tättslutande lock

5

Systembeskrivning
19 00 02 Centralsystem redundans
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19 01 03 Komplett styrskåp
19 10 53 Fläktplatta
19 10 58 Isolator
19 10 60 Bur
19 10 64 Fläkt 360
19 10 68 Backventil sug (sugkanal)
19 10 69 Backventil blås (blåskanal)
19 10 63 Benstativ
19 10 73 Trycksensor
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19 10 03 Motorstyrningar
19 10 11 Startrelä
19 10 32 Dvärgbrytare för System 1
19 10 32 Dvärgbrytare för System 2
19 10 40 Kylfläktar
19 10 71 Styrsystem (PLC+ tryckreglering+ powersupply 24V + modem)
19 10 72 Tryckregleringar
19 10 80 Lastavskiljare för hela skåpet
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Systembeskrivning
Tillbehör

192011 Motordriven ventil
(192010 A/B kompletta
reglerpaket för DM/RG)

122010 Manuell ventil

532019 Ljuddämpare

131999 Vinkelfäste suguttag
(för utanpåliggande montage)

532001 Suguttag utan lock

532002 Suguttag med lock

192014 Manöverpanel 3-läges

192016 Manöverpanel Steglös 192019 Fästram hög (H= 34 mm)

191073 Trycksensor

250125 Hylsdon
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252008 Kabel 5X0.2 mm²

Montering
Förberedelser
1. Centralsystemet klarar 12 utsugsställen med 35m³/tim eller 16 utsugsställen med 27m³/tim och
kanallängd ca 100m med dimension Ø160 mm.
2. Om ventilerna monteras nära fläkt kan man dra Ø50 mm kanal ca 50 m längd till OP-sal
3. Montera ljuddämparna så nära suguttagen i OP-rummen som möjligt.

Inkoppling
1. Centralsystemet skall placeras i fläktrum där temperaturen ej överstiger 35°C.
2. Före koppling av rörsystem till Centralsystemet måste man vara säker på att rörsystemet är renblåst från
skräp och dylikt, ventiler och suguttag måste vara öppna vid renblåsning.
3. Anslut tilluftkanal (från suguttag) till anslutning på Centralsystemets rörsystem märkt med inåtgående
pil. Anslut frånluftkanal till anslutning märkt med utåtgående pil.
4. Anslut slang (4mm) till Trycksensorerna och fläktsystemets tilluftkanal.
5. Anslut vid behov kabel för larm (se sid 10)
6. Anslut vid behov kabel för yttre start (se sid 10)
7. Anslut matning 400V till lastavskiljaren i skåpet (se sid 10)
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Montering
Kopplingsplint

10

Uppstart
Se sida 13 för förklaring av reglage.
1. Se till att alla suguttag på systemet är stängda.
2. Kontrollera att elanslutningar är inkopplade enligt anvisningar.
3. Ställ lastavskiljarna på styrskåpets dörrar i läge 1=On.
4. Sätt dvärgbrytarna i skåpet i läge 1=On .
5. Ställ funktionsväljarna på tryckregleringarna i läge Auto.
6. Ställ funktionsomkopplaren i läge Normal eller YS om man vill starta från ex DUC.
7. Ställ serviceswitchen på läge Operation.
8. Ställ lastavskiljaren i skåpet till 1=On. Mata startrelä med 24V DC om yttre start har valts.
9. En grön diod tänds direkt på motorstyrningarna och efter ca 5 sekunder tänds även en gul diod som
indikerar driftberedd. Efter några sekunder börjar gul och röd diod på dörrarna blinka växlande.
10. Nu startar en av fläktarna och den gula dioden på motorstyrningen börjar blinka. Efter ca 10 sek tänds
grön dörrdiod för det system som är i drift och gul för det driftberedda.
11. På PLC-displayen visas vilket av systemen 1 eller 2 som är i drift (master), det med fast text är
Mastersystem i drift och det med blinkande text är startberett Slavsystem.
12. Vänta tills undertrycket som visas i displayen på tryckregleringen stabiliserats till fabriksinställt värde,
normalt -50 hPa för narkosgas och -80 hPa för rökgas, och varvtalet på fläkt är ca 600 – 900 varv/min.
Om varvtalet är högt och/eller undertrycket ej når -50/-80 hPa finns det antingen ett större läckage i
kanalsystemet som måste åtgärdas eller så är fläktarna felaktigt anslutna (roterar i fel riktning),
utblåskanalen kan även vara blockerad.
13. Tryck på systemswitchen för att byta Mastersystem i drift( håll in knappen ca 2 sek).

Systemstartalternativ (välj alternativ på tryckregleringarna, se sid 13).
Man = Manuell start. Ej automatisk återstart efter strömbortfall. Används enbart vid service.
Off = Frånslagen.
Auto = Normaldrift. Automatisk återstart av fläktar vid strömpåslag till exempel efter strömavbrott.

Funktionsomkopplarens funktioner.
0
Normal
1
2
YS

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

Systemets driftindikeringar.
På vardera vänster och höger skåpdörr sitter en dekal med 3st lysdioder vilka visar status för vartdera
systemet 1 och system 2 (se sidan 17).
Grön diod = Fläkt går (lysande diod visar att systemet är i drift).
Gul diod = Startberedd (lysande diod visar att systemet är utan fel och berett att starta).
Röd diod = Fel (blinkande diod visar att något är fel i systemet).
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Uppstart
Funktionsomkopplare

Systemswitch
Justerpotentiometer
Serviceswitch
PLC-display
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lastavskiljare på
dörr

lastavskiljaren i
manöverskåpet

Lysdioder
På dörr

Funktionsväljare

Injustering
Justering av systemundertryck
Fabriksinställt undertryck är -50 hPa för system som skall användas för evakuering av narkosgaser och -80
hPa för evakuering av rökgaser eller kombination av narkos- och rökgaser.
Undertrycket i systemet kan behöva justeras beroende på kanaldragning och användningsområde. Klena
slangar till diatermiutsug kan kräva högre undertryck.
I styrskåpet sitter 2st tryckregleringar med LCD-fönster i vilket man kan läsa av aktuellt undertryck.
Justeringen av undertrycket sker med en trimmejsel på tryckregleringens trimpotentiometer märkt Adjust. I
fönstret avläses undertrycket i hPa.
1. Se efter i PLC display (det med fast text) vilket Mastersystem som är i drift.
2. Justera in önskat undertryck genom att vrida på potentiometer Adjust på tryckreglering som hör till
Mastersystemet i drift. Undertrycket ökar då man vrider högervarv och minskar således med vänstervarv.
2. Tryck på systemswitchen för att byta Mastersystem i drift.
3. Justera in till samma undertryck som i det förra Mastersystemet.
OBS!
Justera ej in högre undertryck än nödvändigt då detta kan medföra att fläktarna
går onödigt varma och att läckagerisk finns på kanalsystemet. -50 till -80 hPa
rekommenderas men det är möjligt att vid nödfall justera ned mot -100 hPa.

Tryckreglering till
System 1.

Justerpotentiometer

Tryckreglering till
System 2.

LCD-display
13

Symboler
- Se bruksanvisning/handbok.

- Varning risk för elektriska stötar, var uppmärksam.

- Skyddsjord.

- Växelström.

- Säkring.
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El-schema
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Säkringar
1 2 3

Glassäkringar på kopplingsplint.
1. Kylfläkt system 1:

5X20mm 250V/400 mA

2. Kylfläkt system 2:

5X20mm 250V/400 mA

3. Styrsystem:

5X20mm 250V/1A

4 5 6 7

Glassäkringar på Styrsystem.
4. PLC:

5X20mm 250V/250 mA

5. Tryckreglering 1: 5X20mm 250V/250 mA
6. Tryckreglering 2: 5X20mm 250V/250 mA
7. Modem:

5X20mm 250V/250 mA

8

Dvärgbrytare på Kopplingsplint.
8. System 1: 400V/6 A
9. System 2: 400V/6 A
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Felsökning
För lågt eller inget flöde i suguttag:
1. Kan vara strömavbrott till styrskåp/dvärgbrytare (automatsäkringar) i läge ”0”.
2. Fel i styrskåp eller en trasig fläkt.
3. Fel i yttre startsystem.
4. Felaktigt inkopplade fläktar (felaktig rotation).
5. Läckage i sugkanal eller tätt i utloppskanal.
6. Fel injusterat undertryck på tryckreglering.
7. Fel på eller felaktigt justerade reglerventiler.
För högt undertryck i systemet:
1. Fel injusterat undertryck på tryckregleringen.
2. Läckage på sugslang till tryckreglering.
3. Tilltäppt sugslang till tryckreglering.
4. Fel på motorstyrning eller tryckreglering/trycksensor.
Lysdioderna visar felindikering på system enligt följande:
Då röd lysdiod blinkar på System 1 och röd och grön växlande blinkar på System 2:
Fel i System 1 och System 2 i drift.
Då röd lysdiod blinkar på System 2 och röd och grön växlande blinkar på System 1:
Fel i System 2 och System 1 i drift.

Utgående larm:
När fel uppstått och redundanssystemet startat enligt ovan går summalarm på.
Om systemet inte når önskat undertryck (flöde) går driftindikeringslarm på.
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Felsökning
Fel på fläkt:
Om det finns spänning på plinten till fläkt och spänningen mellan faserna är ungefärligen lika (inom 10%)
är det fel på kablage eller fläkt.

Felsökning i styrskåp:
Fel indikeras med lysdioder i fönstret på styrningen enligt nedan
H1/Röd

H2/Gul

H3/Grön

1.

Nät anslutet

2.

Driftberedd

3.

I drift

4.

Varning

5.

Fel*

*Notera antalet blinkningar på diod H1
= LED från
= LED till
= LED blinkande

Felindikering (antal blinkningar):
1X = Summalarm från Motorstyrningen. Bryt strömmatning och vänta ca 30 sek och slut sedan
strömmatningen. Om felet kvarstår kontakta Medicvent.
2X = För låg spänning till Motorstyrningen.
3X = Överbelastning. Kontrollera överslag i kablage/kortslutning eller om fläkten rusar.
4X = Överspänning till Motorstyrning.
5X = Överbelastning på fläkt.
6X = Överbelastad motorstyrning.
8X = Motorstyrningen överhettad. Kontrollera kylfläktar.
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Provningsprotokoll för 19 00 02, sid 1.
Var finns Centralsystemet:______________________________________
____________________________________________________________
Serienr:_________________ År:________
Kontroll av start.

JA

NEJ

Med funktionsomkopplaren i utgångsläge 0 genomför test enligt nedan.
Sätt alla lastavskiljare på ON. Välj startalternativ AUTO på båda tryckregleringarna.
Mastersystem byts genom trycka på systemswitchen. Välj system 1 som master.
Startar ett system 1 då man ställer
funktionsomkopplaren i läge Normal?
Startar system 2 om man byter Mastersystem i drift?

Kontroll av funktion.
Svarar system 1 på justering av undertryck?
Når system 1 inställt värde? (Fläkt/fläktarna går på fast varvtal, med alla
suguttag stängda)?
Ligger tomgångsvarvtalet på system 1 på ca 600-900 varv/min då -50 hPa
nåtts med alla uttagsventiler stängda?
Svarar system 2 på justering av undertryck?
Når system 2 inställt värde? (Fläkt/fläktarna går på fast varvtal, med alla
suguttag stängda)?
Ligger tomgångsvarvtalet på system 2 på ca 600-900 varv/min då -50 hPa
nåtts med alla uttagsventiler stängda?

Kontroll av motorventil för Anestesi.
Reagerar ventilen då man ändrar läge på vredet på reglerpanelen?
Reagerar ventilen när man justerar potentiometrar för hel och halv flöde
på manöverpanel (se sid 21)?
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Provningsprotokoll för 19 00 02, sid 2.
Kontroll av motorventil för rökgas.

JA

NEJ

Reagerar ventilen på justering av vredet på manöverpanelen?

Kontroll undertryck i suguttag.
Justera undertrycket i styrskåpet till -50 hPa, öppna ventilen till suguttaget (se sid 21).
Är undertrycket i suguttagen detsamma som det som avläses på tryckreglering
i stryrskåpet (49-50 hPa)?
Ange mätutrustning:__________________________________________

Kontroll flöde i suguttag.
Justera undertrycket till -50 hPa. Mät flödet enligt anvisning på sid 22.
Är flödet 60 m³/h eller över?
Ange mätutrustning:__________________________________________

Kontroll ljud i suguttag.
Justera undertrycket till -50 hPa, koppla en flödesmätare till suguttaget
och justera flödet till 27 m³/h (se sid 21). Koppla bort flödesmätaren
och håll locket öppet. Mät ljudet i vinkel 90 grader och med
30 cm avstånd från suguttaget (se sid 22).
Är ljudet 65 dbA eller lägre?
Ange mätutrustning:__________________________________________

Kontrollant:_______________________ Signatur____________________
Datum:___________
Kopiera protokollet och skicka det till: Björn Pettersson, Medicvent AB, Pendelgatan 3, 904 22 Umeå
Eller skicka med e-post till: bjorn.pettersson@medicvent.se
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Anvisningar för mätningar
Kontroll undertryck i suguttag.
Montera en plugg eller muff på suguttaget, det får inte var något läckage i mätsystemet.

Justering av flöde i suguttag.
Med en manuell ventil ökas flödet genom att vredet vrids motsols.
Motorventilen regleras med manöverpanel steglös (bild 1) eller 3-läges (bild 2).
Med steglös panel vrids vredet medsols för att öka flödet.
Med 3-lägespanel justeras flödet med potentiometrar på baksidan av panelen.
För justering av lågflöde: Ställ vredet i läge L vrid potentiometer PL medsols för att öka flödet (se bild 3).
För justering av högflöde: Ställ vredet i läge H vrid potentiometer PH medsols för att öka flödet (bild 3).

bild 1

bild 2

bild 3

Pot PL

Pot PH
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Anvisningar för mätningar
Kontroll flöde i suguttag.
Koppla ett mätinstrument (instrumentet får inte vara restriktivt mot flöde) till suguttaget och justera ventilen till
max flöde (se Justering av flöde i suguttag sid 21).

Kontroll ljud i suguttag.
Håll mätmikrofonen vinkelrätt mot suguttaget och på 30 cm avstånd.
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Anvisningar för reparationer
När systemet larmar för fel i ett System:
1. Kontrollera med hjälp av sidan 18 på Motorstyrning vilket fel som indikeras.
2. Ställ Serviceswitchen (se sid 13) på Maintenance (larmet ut till ex DUC stängs av).
3. Ställ Funktionsomkopplaren till Systemet i drift (1 eller 2).
4. Ställ Lastavskiljaren och Dvärgbrytare på aktuellt System till o (off).
5. Åtgärda felet.
Byte av fläkt:
1. Ställ Serviceswitchen (se sid 13) på Maintenance (larmet ut till ex DUC stängs av).
2. Ställ Funktionsomkopplaren till System i drift (1 eller 2).
3. Ställ Lastavskiljaren och Dvärgbrytare för felaktigt System till o (off).
4. Lossa kablaget till fläkten från Kopplingsplinten (notera kabelnummer till plintar).
5. Lossa backventilen för sug och blås från fläkten.
6. Lossa de inre muttrarna och ta loss de yttre skruvarna som håller fläktplattan.
7. Lyft ut fläkten från Systemburen.
8. Flytta fläktplattan och kablaget till den nya fläkten (rätt kabelnummer till plintar).
9. Återmontera fläkt och koppla kablaget.
10.Ställ Funktionsomkopplaren till Normal eller i förekommande fall till YS.
11.Ställ Lastavskiljaren och Dvärgbrytare på aktuellt System till 1 (on).
12.Med Systemswitchen (se sid 13) växla till Systemet med den utbytta fläkten.
13.Kontrollera att fläkten går i rätt rotation (om inte så växla kabel U och W på plint).
14.Kontrollera om eventuella läckage på rörsystemen.
15.Ställ Serviceswitchen till Operation.
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Rörinstallation
Det är viktigt att inte skapa onödigt ljud och flödesmotstånd i kanalsystemen och då är det fördelaktigt att
använda PP plaströr. Av brandsäkerhetsskäl får plåtrör installeras i schakt men på våningsplan skall plaströr
användas. Vid förgrening ut i våningsplan kan brandspjäll monteras och då skall en ljuddämpare monteras
mellan spjäll och våningsplanets plaströr.
Man bör använda rör med anslutningar med gummitätningar för att förenkla installationen och för att lätt
kunna ändra och justera installationen för bästa flöde och lägsta ljud.
För att gummitätningarna inte skall lossna och skjutas in i kopplingar eller skadas så att läckage uppstår
skall alla rör kapas så vinkelrätt som möjligt och gradas på in och utsida.
Vid montering skall alltid smörjmedel användas på gummitätningarna.
Alla anslutningar skall vara inskjutna till botten för att få en så slät skarv som möjligt.
All rördragning skall ske så rakt som möjligt.
Skarpa vinklar får ej användas.
Det är bättre att använda 2st 45° krökar istället för 1st 90° krök.
Ljuddämparna skall monteras så nära suguttagen som möjligt.
På sidan 25 finns exempel på vilka anslutningar som rekommenderas.
På sidan 26-27 finns exempel på hur man kan lösa rördragningen.

Rördimensioner
Huvudkanal:

Ø 160 mm.

Till motorventil och suguttag: Ø 50mm.
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Rörinstallation

25

Rörinstallation
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Rörinstallation
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Medicvent AB
Pendelgatan 3
904 22 Umeå
Tel: 090-12 75 00
Fax: 090-77 23 61
E-post: info@medicvent.se

www.medicvent.se
28

