Storingen

1

Het gele pilz veiligheidsrelais
schakelt niet in.
• De noodstop op de schakelkast is ingedrukt.Zie 2.
• De deksel staat open. Zie 3.
• De langsgeleiding is in de
nood eindschakelaar gelopen
zie 4.
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Als de linker eindschakelaar (van af
de voorkant gezien) bediend is dan
de motor m.b.v. een schroevendraaier op de motorwaaier linksom
(kijkend van onder uit) draaien. Als
de rechter eindschakelaar bediend is
deze rechtsom draaien
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Trek de noodstop op de schakelkast uit Controleer of de deksel de
als deze is ingedrukt
schakelaar goed bediend
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De sensoren reageren niet.
• Controleer de werking van de
sensoren door een stukje
metaal ervoor te houden. De
gele led op de sensor moet
gaan branden
• De sensoren staan te ver van
het cabinet af.
• De sensorkabel is beschadigd.
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4

Controleer of de langsgeleiding de
eindschakelaars links of rechts
bediend. Om dit te verhelpen zie 5

8

Er is geen spanning aanwezig op de De afzuiginstallatie draait niet.
PLC en/of frequentieregelaar.
• Controleer of de beide
schakelaars van de
• Controleer de zekeringen in
de zekeringhouders 1 en 2 en
afzuigunit op 1 staan en of
op de gelijkstroomvoeding
de motoren draaien
en vervang deze indien nodig
• Controleer het stopcontact
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De afzuiginstallatie zuigt
onvoldoende af.
• Controleer de filter en reinig
deze indien nodig
• Controleer de zakken,deksels
en slangen op lekkages

Er komt geen of onvoldoende
straalmiddel.
• Controleer of er nog voldoende
poeder in de straalketel zit
• Controleer of er voldoende
straaldruk is
• Controleer slangen en
straalkop op lekkages of
blokkeringen.
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Let op!
Alle storingen moeten uitgevoerd
worden door gediplomeerd
personeel
Indien er storingen zijn welke hier niet
beschreven staan dient men altijd
contact op te nemen met BicarBlast.
Telefoon: 0031 (0)497 33 00 32
Fax: 0031 (0)497 33 03 44
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