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UWARUNKOWANIA  PRAWNE

§
Certyfikat gatunkowy

Urządzenie oznaczone numerem produkcyjnym odpowiada normom technicznym i zasadom 
bezpieczeństwa.

Data kontroli:

Budapeszt,......................................                                      
                                                                                  pieczęć
.......................................................
                     podpis 

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji za urządzenie na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
Naprawie  gwarancyjnej  podlegają  urządzenia,  których  awaria  spowodowana  jest  wadą 
produkcyjną.
Naprawie  gwarancyjnej  nie  podlegają  uszkodzenia  powstałe  w  wyniku  niewłaściwego 
przewozu, magazynowania, także gdy awaria nastąpiła przez niewłaściwe uruchomienie i 
obsługę.  Naprawie  gwarancyjnej  nie  podlegają  również  uszkodzenia  powstałe  w wyniku 
przepięcia  prądu,  jego  złego  natężenia  i  napięcia.  Podobnie  jak  w  innych  urządzeniach 
elektrycznych użytkownik zobowiązany jest stosować stabilizatory napięcia i natężenia.

Naprawie gwarancyjnej nie podlegają również uszkodzenia mechaniczne. 
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W razie awarii niniejszą książkę należy dostarczyć wraz z uszkodzonym urządzeniem do 
punktu serwisowego.

Data sprzedaży:....................................
 
Wrocław :...........................................

Wykonał:.............................................
                             podpis

Data naprawy:                                  Rodzaj usterki:

.............................................................              .................................................................
     
Wykonał:..............................................              .................................................................
                                podpis

Data naprawy:                                     Rodzaj usterki:  

............................................................              ................................................................. 

Wykonał:.............................................              ..................................................................
                                podpis

Data naprawy:                                     Rodzaj usterki:

.............................................................             ...................................................................

Wykonal:.............................................              ..................................................................
                                 podpis  
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Data naprawy:                                  Rodzaj usterki:

.............................................................              ................................................................

Wykonał:..............................................              ................................................................
                                 podpis   

Data naprawy:                                         Rodzaj usterki:    

............................................................                ...............................................................

Wykonał:............................... .............                ...............................................................
                                 podpis       

Data naprawy:                                         Rodzaj usterki:    

............................................................                ...............................................................

Wykonał:............................... .............                ...............................................................
                                 podpis       

Data naprawy:                                         Rodzaj usterki:    

............................................................                ...............................................................

Wykonał:............................... .............                ...............................................................
                                 podpis       
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ZASADY  BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA



Urządzenie najlepiej uruchomić w obecności specjalisty.

Pomimo, iż maszyna dysponuje automatycznym zaworem wodnym , po zakończeniu pracy 
należy mechanicznie odłączyć urządzenie  od sieci hydraulicznej /zalecamy kulowy zawór/.

Urządzenie  może być podłączone tylko do uziemionej sieci elektrycznej: 
220 - 230V, 50 Hz, min. 16 A.

    Zalecane jest użycie łącznika zaopatrzonego w ochronę przeciwko przepięciu.
  Urządzenie  może obsługiwać osoba,  która  zna się  na  technologii  odlewania  oraz,  która 

zapoznała się z niniejszą instrukcją obsługi oraz posiada odpowiednie szkolenie z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny obsługi urządzeń emitujących prądy indukcyjne.   

Szczególną uwagę należy zwrócić na wiadomości oznaczone znakiem: 

  Uwaga!

Urządzenia nie może obsługiwać ani przebywać w okolicy urządzenia osoba chora na serce 
lub posiadająca rozrusznik serca. Nie wskazane jest obsługiwanie urządzenia przez kobiety w 
ciąży.

Gdy woda dostanie się do urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od sieci elektrycznej i 
wodnej oraz należy powiadomić serwis.

Naprawy urządzenia może wykonywać tylko osoba odpowiednio do tego przeszkolona.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek naprawy urządzenie należy odłączyć od prądu!!!

    Podczas okresu podgrzewania ( PREHEATING ) przy przerywanej sygnalizacji 
ostrzegającej, drzwi maszyny mogą być otwierane . W tym czasie trzeba włożyć wygrzaną 
mufę. Mufa, podgrzany metal i tygiel mają wysoką temperaturę, dlatego dotknięcie ich grozi 
oparzeniem. Aby tego uniknąć należy używać specjalnych do tego celu kleszczy.
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PRZEWÓZ, MAGAZYNOWANIE

Urządzenie należy przewozić w opakowaniu kartonowym.

Urządzenie  powinno  być  transportowane  w  pozycji  poziomej  i  tylko  w  takiej  pozycji 
powinno być przechowywane.

Urządzenie należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami.

Odpowiednia temperatura przechowywania: +5°- +40°C.

Wilgotność powietrza w miejscu przechowywania urządzenia nie może przekroczyć 90%.

Urządzenie należy chronić przed wilgocią, kwasami żrącymi i ich oparami. 

SPOSÓB URUCHOMIENIA

Po rozpakowaniu sprawdzamy czy urządzenie nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych, czy 
izolacja kabla jest  nienaruszona lub czy nie dostało się żadne zanieczyszczenie do otworu 
wprowadzającego wodę.

Najlepiej urządzenie uruchomić w miejscu, gdzie wilgotność powietrza nie przekracza 70% i 
nie ma żadnych zanieczyszczeń w postaci kurzu, pyłu gipsowego lub piaskowego.
Nieodpowiednie warunki mogą znacznie skrócić czas pracy urządzenia.

Urządzenie należy postawić na stole. Podstawki maszyny odlewniczej muszą stabilnie stać 
na wypoziomowanej powierzchni.  

Aby maszynie zapewnić prawidłowe chłodzenie,  należy zapewnić jej  naturalną wentylację 
powietrza.
Ujście otworu wentylacyjnego nie może być zasłonięte.
Aby zapobiec ewentualnym wypadkom urządzenie należy położyć w bezpiecznym miejscu. 

Po ustawieniu  urządzenia  należy podłączyć wodę.
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Woda wlewa się przez otwór WATER IN znajdujący się z tyłu urządzenia (patrz. rys. 1 - na 
końcu książki),  a  wylewa  się  przez  otwór  WATER OUT.  Przewody  wodne są  giętkie,  a 
ciśnienie wynosi 10 bar. Należy je podłączyć do przewodu o średnicy 8 - 12 mm, a ten do
 3/4 -calowego wejścia.
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  czy  wszystkie   połączenia  posiadają  odpowiednią 
szczelność. 

Podłączenie do sieci elektrycznej może nastąpić tylko po przyłączeniu wody i po włączeniu 
dwóch bezpieczników CUT - OUT (230 V, 16 A) znajdujących się z tyłu urządzenia.
Urządzenie może być podłączone tylko do sieci mającej uziemienie!!

Jeśli przewód jest zbyt krótki, można go przedłużyć o najwyżej 2 metry przewodem 3 × 2,5 
mm2 . Należy jednak skorzystać z pomocy fachowca.

Po  podłączeniu  urządzenia  usunięcie  pokrywy  oraz  dotykanie  wewnętrznych  części 
składowych jest zabronione!!!
UWAGA
Podczas  dłuższej  przerwy  w  pracy  urządzenie  należy  odłączyć  od  prądu  i  od  sieci 
hydraulicznej (zakręcić kran).

OPIS OGÓLNY


Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie SILVERCAST przeznaczone jest do odlewania wszystkich metali szlachetnych i 
nieszlachetnych, oprócz tytanu.

Budowa urządzenia

Urządzenie topi metal przy pomocy prądu o wysokiej częstotliwości.
Potrzebną energię wytwarza generator o częstotliwości 110 kHz.
Generator  w  całości  zbudowany  jest  z  półprzewodników,  dlatego  jest  niezawodny  w 
eksploatacji.
Urządzenie jest bardzo precyzyjne - topi nawet najmniejsze ilości metalu (1 kostka - ok. 5 g).
Generator jest  chłodzony wodą, posiada regulowany przepływ wody chłodzącej,  poza tym 
chroniony jest przed przegrzaniem i przed zwarciem.
Obieg wody włączy się automatycznie po włączeniu urządzenia, a wyłączy po wyłączeniu 
urządzenia.
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Gdy wyłączymy urządzenie nie trzeba odłączać sieci hydraulicznej, gdyż wmontowany zawór 
wodny automatycznie to wykona.
Podczas dłuższej przerwy w pracy zakładu, należy zakręcić kran.

Płynący prąd tworzy w induktorze pole elektromagnetyczne. Jeżeli w urządzeniu znajduje się 
materiał przewodzący prąd, wytwarza się prąd wirowy.

W izolatorze  (w tyglu  ceramicznym)  napięcie  tworzy  się  tak  samo,  jednak tam prąd  nie 
przepływa.

Topienie metali szlachetnych musi przebiegać w tyglach z wkładem grafitowym.

Topienie  metalu  można  obserwować  przez  szkło  przyciemniające,  które  znajduje  się  na 
drzwiczkach urządzenia.

W drzwiczkach  zainstalowana  jest  blokada  uniemożliwiająca  ich  otwarcie  podczas  pracy 
urządzenia.

 OPIS  PANELU STEROWANIA



Rysunek 2 na końcu książki

Pokrętło z napisem HEATING POWER reguluje moc topienia.
Pokrętłem  ALLOY SELECTION nastawiamy moc początkową wirowania (zależnie  od 
rodzaju topionego metalu.

Zostały tam również zainstalowane LED - diody:

Zielona LED - dioda z napisem READY oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy.

Żółta LED - dioda z napisem HEATING  oznacza, że generator topiący jest włączony.
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Czerwona  LED  -  dioda  z  napisem  ERROR  oznacza,  że  urządzenie  nie  nadaje  się  do 
eksploatacji (np. nie ma przepływu wody). 

Czerwona LED – dioda z napisem CLOSED sygnalizuje zamknięcie drzwi

Przełącznik z napisem ON/OF służy do włączenia urządzenia
Przycisk z napisem START uruchamia cykl pracy
Po naciśnięciu przycisku CASTING topienie zostanie zatrzymane i uruchomi się   
wirówka.
Czerwony przycisk z napisem STOP służy do zatrzymywania cyklu odlewniczego

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie odlewania

Najpierw należy przygotować pierścień i wygrzać go w piecu

 Uwaga!  
Umieszczamy  w  ramieniu  wirówki  łoże  odpowiednie  do  użytego  pierścienia  –  łoża  są 
odpowiednio ponumerowane tak jak pierścienie odlewnicze.
Umieszczenie  nieodpowiedniego  łoża  może  spowodować  udaremnienie  odlewu,  a  nawet 
awarię urządzenia.

Do wytopu należy użyć odpowiedniego tygla np. ceramicznego do metali nieszlachetnych, a z 
wkładem grafitowym do metali szlachetnych.

Najpierw należy sprawdzić czy tygiel nie jest pęknięty lub uszkodzony.

Następnie należy wygrzać tygiel w piecu (powinien osiągnąć temperaturę wygrzanej mufy), 
aby zabezpieczyć go przed ewentualnym pęknięciem podczas topienia metalu. 

Do tygla należy włożyć odpowiednią ilość metalu. Kostki należy ułożyć równomiernie  na 
spodzie tygla. 
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 Uwaga! Nieodpowiednie  ułożenie  może  spowodować,  że  kostki  będą  topić  się  
nierównomiernie.

Kiedy pierścień jest gotowy do odlewu ,odkręcamy wodę zapala się lampka zielona Ready 
gaśnie czerwona Error.
Wydajność topienia nastawimy pokrętłem HEATING POWER.
Nastawiamy siłę centryfugi ( moc początkowa ) pokrętłem ALLOY SELECTION.

Zamykamy pokrywę .
Przyciskamy  włącznik  START.  Rozpoczyna  się  program  odlewniczy,  który  w  każdym 
wypadku zacznie się od cyklu PREHEATING, świeci się czerwona dioda LED z napisem 
CLOSED.
Ramię wirówki ustawi się w odpowiedniej pozycji.
Silnik elektryczny nakręci sprężynę do wcześniej nastawionej wartości.
Urządzenie  rozpocznie  podgrzewanie  metalu,  którego  intensywność  możemy  regulować 
podczas  cyklu  pokrętłem HEATING POWER w granicach  od 25 do 100 % co możemy 
obserwować przez okienko umieszczone na drzwiach urządzenia.
Po 30 sekundach  urządzenie  zakończy  podgrzewanie  i  otworzy  drzwi.  W tym momencie 
trzeba włożyć wypaloną mufę do odpowiedniego łoża wcześniej umieszczonego w ramieniu 
centryfugi.
Po włożeniu mufy zamykamy drzwi i maszyna będzie kontynuować topienie metalu. Nadal 
możemy regulować intensywność topienia jak wcześniej była mowa.
Przez  szkło  na  drzwiach  urządzenia  obserwujemy  proces  topienia.  Jeśli  stan  stopionego 
metalu  uważamy  za  właściwy  naciskamy  przycisk  CASTING w wyniku  czego  generator 
topiący wyłączy się i nastąpi odwirowanie.
Kiedy centryfuga zatrzyma się ,  zgaśnie dioda LED z napisem CLOSED i zapali  dioda z 
napisem READY drzwi otworzą się automatycznie i  możemy wyjąć z urządzenia gotowy 
odlew.
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Używanie przycisku STOP

Przycisk STOP możemy nacisnąć jeśli  jesteśmy pewni że przez przypadek uruchomiliśmy 
nieodpowiedni program lub w przypadku zaistnienia innej nieoczekiwanej sytuacji
Po naciśnięciu przycisku STOP maszyna przerwie swój program, zaświeci się dioda ERROR i 
słychać  będzie  przerywany  sygnał  .  Po  tym  nastąpi  10  sekundowy  czas  oczekiwania 
potrzebny na ewentualne ostygnięcie metalu jeśli był roztopiony. Po tym czasie zgaśnie dioda 
ERROR i zaświeci się dioda READY.
Jeśli  w  momencie  naciśnięcia  przycisku  STOP  centryfuga  była  nakręcona  to  nastąpi 
odwirowanie gdyż do stanu podstawowego urządzenia sprężyna powinna być zwolniona.

UWAGA !!!  W przypadku naciśnięcia przycisku STOP musimy koniecznie  odczekać 
okres  powyżej  opisany.  Jeśli  w  jego  trakcie  wyłączymy maszynę  to  przy  następnym 
włączeniu będzie się ona zachowywać jak byśmy nacisnęli przycisk STOP.

Z przycisku STOP korzystamy tylko w uzasadnionych przypadkach.

Doniesienie o błędzie

Urządzenie jest zaopatrzone w system, który poinformuje nas o ewentualnych uszkodzeniach 
(zapali się dioda z napisem ERROR).

Uwaga! Urządzenie może być naprawiane tylko  w serwisie.

Przegrzanie 

Urządzenie  pracuje  w  bardzo  wysokich  temperaturach,  dlatego  potrzebny  jest  bardzo 
skuteczny system chłodzenia. 
Kiedy cyrkulacja wody przestaje działać maszyna poinformuje nas o tym i automatycznie 
wyłączy się.

Urządzenie powinno znajdować się w miejscu przewiewnym, aby zapewnić mu odpowiednią 
cyrkulację powietrza. Wewnątrz urządzenia potrzebny przewiew maszynie dostarczają dwa 
wentylatory.

Uwaga! Ponieważ wentylatory muszą pracować bez przerwy, aby ochłodzić maszynę, nawet 
podczas przerw pomiędzy kolejnymi odlewaniami nie należy odłączać maszyny od prądu.
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KONSERWOWANIE 

Urządzenie musi być okresowo konserwowane.

Co pół roku należy wyczyścić filtr wentylu magnetycznego wpuszczającego wodę.
Urządzenie  należy  włączyć  i  odłączyć  sieć  hydrauliczną.  Następnie  należy  wyłączyć 
urządzenie i odłączyć je od prądu.
Teraz można już odkręcić łącznik od wentyla magnetycznego.
Następnie  należy  przy  pomocy  szczypiec  wyjąć  filtr.  Myjemy  go  szczotką  lub  silnym 
strumieniem wody.
Po  umyciu  umieszczamy  filtr  na  miejscu  i  podłączamy  sieć  hydrauliczną,  a  następnie 
elektryczną.

Dane techniczne:

Napięcie 230 V / 50 Hz
Moc 2,4 kVA
Temp. Topienia max. 1750 stopni C
Ilość topionego metalu max. 100 g
Chłodzenie zewnętrzne
Wymaganie wody 1 litr / min
Wymiary 660X600X400 mm
Ciężar 65 kg
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Rys. 1 Podłączenie z tyłu urządzenia

Rys. 2. Panel sterowania
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Rys. 3. Filtr wodny i podłączenie wody.
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Notatki


	UWAGA
		Przełącznik z napisem ON/OF służy do włączenia urządzenia
		Przycisk z napisem START uruchamia cykl pracy


