Halvautomatisk central Serie CEN10 / 30 / 50
Datablad, Versionsnr. 180313

Betjeningsvejledning
Halvautomatisk central Teknisk: CEN-10 / 30 / 50
Den halvautomatiske central består af 2 flaskegrupper med hver sin trykreducerende ventil. Der forbruges kun fra
en flaskegruppe ad gangen. Når en flaskegruppe er tom, skiftes automatisk til den anden flaskegruppe.
Vigtigt: Når centralen skifter til den anden flaskegruppe reduceres forbrugstrykket. Hvis der er installeret alarm,
aktiveres denne for flaskeskift når centralen skifter side.
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Før montering af nye flaske.
• Kontroller at o-ring i håndkobling er intakt.
• Kontroller at der ikke er olie, fedt eller anden snavs i udstyret og tilslutninger.
• Åbn flaskeventilen lidt til det blæser for at fjerne evt. snavs i ventilen. Luk straks igen.
• Flaskeventil, koblinger samt værktøj hertil må aldrig smøres, men skal holdes fri for olie og fedt.
Udskiftning af flasker og batterier
1.	Skiftehåndtaget, der forbinder de to reduktionsventiler, har en pil, som udpeger den flaskegruppe, der var i drift,
og som nu er tom. Se evt. indholdsmanometer.
2.	Skiftehåndtaget drejes nu op/ned til modsatte position, hvorved pilen peger på den flaskegruppe, der har tryk og
aktuelt benyttes / Ved betjening af skiftehåndtag, tjek at trykket stiger på forbrugstrykmanometeret . Alarm til
flaskeskift deaktiveres ved trykstigningen.
3. Flaskeventilerne på de tomme flasker lukkes. Se evt. tryk på indholdsmanometer.
4. Luk afspærringsventilen på centralen. Samme side som de tomme flasker.
5. Åbn udluftningsventil for afblæsning af rør og slanger. Afblæs til 0 bar. Luk igen.
6. Udskift de tomme flasker med de fyldte.
7. Åbn langsomt for flaskeventilerne. Se evt. indholdsmanometer for aktuelt flasketryk.
8. Åbn kortvarigt for udluftningsventilen for at skylle til ren gas i slange/rør.
9.		Åbn langsomt for afspærringsventilen på centralen.
10. Centralen er klar til drift.
De tomme flasker påmonteres hætter, stilles væk og sikres med kæde, så de ikke kan vælte.
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