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Algemeen

1 Algemeen
1.1 Informatie over de montagehandleiding
Deze montagehandleiding geeft belangrijke aanwijzingen voor het
monteren en in gebruik nemen van de SiloKing Voorwaarde voor
veilig werken is dat alle aangegeven veiligheids- en
handelingsvoorschriften worden nageleefd.
Verder moeten de voor het gebruik van de SiloKing geldende
plaatselijke ongevalpreventievoorschriften en algemene
veiligheidsbepalingen worden nageleefd.
Lees de montagehandleiding vóór het monteren en in gebruik
nemen aandachtig door! De gebruiksaanwijzing is een bestanddeel
van het product en moet in de onmiddellijke nabijheid van de
SiloKing voor het personeel steeds toegankelijk worden bewaard.
Bovendien moeten alle veiligheidsaanwijzingen van de
gebruiksaanwijzing worden nageleefd.
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1.2 Verklaring van de symbolen
Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingssaanwijzingen worden in deze montagehandleiding
met symbolen gemarkeerd. De waarschuwingen worden
omschreven met signaalwoorden, die uitdrukking geven aan de
ernst van het gevaar.
De waarschuwingen moeten onvoorwaardelijk in acht worden
genomen, om ongevallen, persoonlijk letsel en materiële schade te
vermijden.
GEVAAR!
… duidt op een onmiddellijke gevaarlijke situatie,
die tot de dood of tot ernstig letsel leidt, als die niet
wordt vermeden.

WAARSCHUWING!
… duidt op een mogelijkerwijze gevaarlijke situatie,
die tot de dood of tot ernstig letsel kan leiden, als
die niet wordt vermeden.

PAS OP!
... duidt op een mogelijkerwijze gevaarlijke situatie,
die tot lichte verwondingen kan leiden, als die niet
wordt vermeden.

LET OP!
… duidt op een mogelijkerwijze gevaarlijke situatie
die tot materiële schade kan leiden wanneer die
niet vermeden wordt.

Tips en aanbevelingen

AANWIJZING!
… legt de nadruk op nuttige tips en aanbevelingen
evenals op informatie voor efficiënt en storingsvrij
bedrijf.
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1.3 Aansprakelijkheidsbeperking
Zie voor informatie over aansprakelijkheidsbeperkingen de
gebruiksaanwijzing "SiloKing 700 / 1100 / 1500, SiloKing 700 /
1100 LS".

1.4 Auteursrechten
Zie voor informatie over auteursrechten de gebruiksaanwijzing
"SiloKing 700 / 1100 / 1500, SiloKing 700 / 1100 LS".

1.5 Reserveonderdelen
Zie voor informatie over reserveonderdelen de gebruiksaanwijzing
"SiloKing 700 / 1100 / 1500, SiloKing 700 / 1100 LS".

1.6 Garantiebepalingen
Voor de garantievoorwaarden zie "Algemene voorwaarden".

1.7 Klantendienst
Voor technische informatie staat onze klantendienst u ter
beschikking.
Gegevens over de bevoegde contactpersoon kunt u op elk
ogenblik opvragen via telefoon, fax, e-mail of het internet, zie het
adres van de fabrikant op pagina 2.

1.8 Inbouwverklaring
Inbouwverklaring (conform EG-machinerichtlijn 2006/42/EG,
Deel 1, Sectie B, Aanhang II), zie pagina 34.
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2 Veiligheid
2.1 Voorgeschreven gebruik
De schroefcompressors van de SiloKing-serie zijn ontwikkeld om
in een andere installatie te worden ingebouwd. De met het
inbouwen samenhangende risico's moeten door de fabrikant van
de totale installatie worden beoordeeld en moeten
dienovereenkomstig in de gebruiksaanwijzing van de installatie in
aanmerking worden genomen.
De SiloKing is uitsluitend bestemd voor het samenpersen van
gefilterde lucht.
De SiloKing enkel voor het beoogde gebruik inzetten.
Alle instructies in de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
moeten strikt worden nageleefd (technische gegevens,
bedrijfsgegevens, toegestane werkzone, zie pagina 13).
Aanspraken van eender welke aard wegens schade ten gevolge
van onbeoogd gebruik worden niet aanvaard. Voor alle schade bij
onbeoogd gebruik is alleen de exploitant aansprakelijk.

2.2 Aanvaarding en controle
Er geldt geen aanvaardings- en controleplicht voor de SiloKing.

2.3 Verantwoordelijkheid van de exploitant
Zie voor informatie over verantwoordelijkheden van de exploitant
de gebruiksaanwijzing "SiloKing 700 / 1100 / 1500, SiloKing 700 /
1100 LS".

2.4 Eisen aan de vaklieden
In de montagehandleiding zijn de volgende kwalificatie-eisen voor
de verscheidene werkzaamheden vastgelegd:
 Vaklieden
is op basis van zijn of haar professionele opleiding, kennis en
ervaring evenals de kennis van de geldende bepalingen in staat
om de hem of haar opgedragen werken uit te voeren en
mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen.
 Elektriciens
Bevoegde elektriciens zijn op basis van hun professionele
opleiding, kennis en ervaring evenals de kennis van de
pertinente normen en bepalingen in staat om de hen
opgedragen werkzaamheden aan elektrische installaties uit te
voeren en mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen.
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2.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zie voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen de
gebruiksaanwijzing "SiloKing 700 / 1100 / 1500, SiloKing 700 /
1100 LS".

2.6 Veiligheid op en tijdens het werk en bijzondere gevaren
Houdt u aan de veiligheidsaanwijzingen volgens de
gebruiksaanwijzing "SiloKing 700 / 1100 / 1500, SiloKing 700 /
1100 LS", Hoofdstuk "Veiligheid op het Werk".
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3 Technische gegevens
3.1 Afmetingen SiloKing

A: SiloKing 700
B: SiloKing 1100
Afb. 1: Afmetingen SiloKing 700 / 1100
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C: SiloKing 700 LS
D: SiloKing 1100 LS
Afb. 2: Afmetingen SiloKing 700 LS / 1100 LS
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Afb. 3: Afmetingen SiloKing 1500

12

Montagehandleiding Schroefcompressor SiloKing 700 / 1100 / 1500

Technische gegevens
3.2 Technische gegevens

Algemene gegevens

Eenhei
d

Type
700

Type
1100

Type
700 LS

Type
1100 LS

Type
1500

Massatraagheidskoppel SiloKing

[kgm2]

0,242

0,358

0,245

0,361

2,43

Massatraagheidskoppel SiloKing met
voorloopoverbrenging

[kgm2]

1,044

1,51

1,056

1,52

–

Gewicht SiloKing

[kg]

117

127

126

135

185

Gewicht SiloKing met
verloopoverbrenging

[kg]

157

167

166

175

–

Toegestane afwijking van horizontaal

[°]

±10

±3

Tab. 1: Algemene gegevens

Toegestaan werkbereik

Eenhei
d

Type
700

Type
1100

Type
700 LS

Type
1100 LS

Type
1500

Aandrijftoerental 0)

[min-1]

2400…3600

2000…3600

1950…2930

1630…2930

1000….2000

Aanzuigtemperatuur 1)

[°C]

– 10…+ 40

Geodetische hoogte 1)

[m]

0…1000

[mbar]

0…65

Maximale eindoverdruk aan
de drukflens 2)

[bar]

2,5

Looptijd bij continu bedrijf 3)

[h]

max. 3,0

Onderdruk zuigzijde (bv.
door vervuiling)

0) Bij het aanbouwen van een verloopoverbrenging vermindert het motortoerental overeenkomstig de gebruikte
overbrenging
(zie hoofdstuk 6.11.4).
1) Overleg met CVS bij aanzuigtemperaturen of hoogten buiten het toegelaten bedrijfsbereik.
2) Bij verhoogde aanzuigtemperaturen of hoogten vermindert de maximum toegestane einddruk. Overleg met CVS.
3) Bij continu gebruik van meer dan drie uur moet er een oliekoeler worden geïnstalleerd. De installatieaanwijzingen zijn
op verzoek verkrijgbaar.

Tab. 2: Toegestaan werkbereik
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SiloKing vermogensgegevens
1)

Aandrijvingstoere
ntal

Type 700

Eenheid

Type 1100

SiloKing

[min-1]

2400

3000

3600

2000

2400

3000

3600

SiloKing LS

[min-1]

1950

2440

2930

1630

1950

2440

2930

420

540

650

550

675

850

1050

376

471

587

475

581

756

962

11,0

13,5

16,0

17

19,0

22,5

26,5

25,5

31,5

38,0

31

37,0

49,0

59,5

188

184

179

191

188

184

179

Aanzuigdebiet bij een
eindoverdruk aan de
drukflens

0,0 bar

Koppelingsvermogen
bij een eindoverdruk
aan de drukflens

0,0 bar

2,5 bar

2,5 bar

[m3/h]

[kW]

Eindtemperatuur bij
eindoverdruk = 2,0 bar

[°C]

max. toeg. eindtemperatuur bij
eindoverdruk = 2,5 bar

[°C]

SiloKing vermogensgegevens
1)

Eenheid
[min-1]

Aandrijvingstoerental

250

Type 1500
1000

1500

2000

770

1220

1640

690

1140

1560

Aanzuigdebiet bij een
eindoverdruk aan de
drukflens

0,0 bar
2,5 bar

670

1120

1540

Koppelingsvermogen
bij een eindoverdruk
aan de drukflens van

0,0 bar

14

26

40

41

62

85

48

71

96

180

176

176

2,0 bar

[m3/h]

2,0 bar

[kW]

2,5 bar

Eindtemperatuur bij
eindoverdruk = 2,0 bar

[°C]

max. toeg. eindtemperatuur bij
eindoverdruk = 2,5 bar

[°C]

250

1) Aanzuigdruk aan de zuigflens = 1,0 bar, aanzuig- en omgevingstemperatuur= 20 °C, geodische hoogteligging max.
1000 m

Tab. 3: Vermogensgegevens

Specificatie transmissieolie

Waarde

Specificatie

API CD/SF of hoger

SAE viscositeitsklasse

10W40 of 15W40

Oliedruk SiloKing
Hoeveelheid transmissieolie SiloKing
Type 700 / 1100
700LS / 1100LS
1500

14

min. 0,5 bar (overdruk)
1)

8 liter
7 liter
6,8 liter
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Specificatie transmissieolie

Waarde

Hoeveelheid transmissieolie
verloopoverbrenging:
Type 700 / 700 LS / 1100 / 1100LS
– Aandrijfas boven
– Aandrijfas rechts en links

1,1 liter
1,5 liter

1) Bij aansluiten van een transmissieoliekoeler moet de hoeveelheid olie overeenkomstig het bijkomend volume worden
verhoogd.

Tab. 4: Specificatie transmissieolie

Aanbevolen soorten
transmissieolies

Merk

Olietype

CVS 1)

CVS Lube 2000

CVS

CVS Food Grade

Andere oliesoorten op verzoek.
1)

Door het gebruik van CVS Lube 2000 verdubbelen de
olieverversingsintervallen tot één jaar of 1000 bedrijfsuren en wordt de
garantie tot twee jaar verlengd.

Tab. 5: Transmissieoliesoorten
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4 Opbouw
4.1 Opbouw

Afb. 4: Aanzicht SiloKing en details

A: SiloKing 700 / 1100 / 700 LS / 1100 LS
B: SiloKing 1500
1
2
3
4

16

Bevestigingstap verticaal (4
stuks per kant van de SiloKing)
Flens luchtuitlaat
Bevestigingspunt voor
transport
Typeplaatje transmissieolie

5

6
7
8

Olieinlaatdop /
transmissieontluchting met
oliepeilstok
Aandrijfas met pasveer
Olieaftapbout
Bevestigingstap horizontaal (4
stuks)

9
10
11
12
13

Typeplaatje gegevens SiloKing
Flens luchtinlaat
Transmissieoliefilter
Aansluiting oliedrukmanometer
Aansluiting manometer resp.
temperatuursensor voor
perslucht
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4.2 Functie
Werkingsprincipe

Gereinigde lucht wordt via de luchtinlaatflens aangezogen. Twee
schroefrotoren comprimeren de lucht volledig droog. De rotoren
lopen contactloos t.o.v. elkaar en de behuizing. Zij worden door
een synchronisatietransmissie op afstand gehouden. Via de
luchtuitlaatflens komt de samengeperste lucht naar de verbruiker.

Smering

Lager en transmissie worden door een geïntegreerde oliepomp via
een oliefilter van transmissieolie voorzien.

Koeling

De warmteafvoer gebeurt met behulp van de omgevingslucht via
het behuizingsoppervlak.

Draairichting

De draairichting van de aandrijfas gebeurt met zicht op de
aandrijfas in de richting van de wijzers van de klok (SiloKing
zonder voorloopoverbrenging).

Aandrijvingen

De aandrijving gebeurt via de koppeling, V-riem of cardanas.
Voor de aandrijving via cardanas en bij een compressormontage
binnen de SiloKing biedt CVS een verloopoverbrenging met een
overbrengingsverhouding 1 : 2, resp. 1 : 2,5 aan (type 700 / 1100 /
700 LS / 1100 LS).
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5 Vervoer en opslag
5.1 Veiligheidsaanwijzingen voor vervoer
Onvakkundig vervoer

Gevaar!
Gevaar door vallende of omkiepende machine!
Het gewicht van de SiloKing kan mensen
verwonden en zware kneuzingen veroorzaken!
Daarom:
– Gebruik van het gewicht en de grootte van de
machine een pallet, waarop de SiloKing met
een heftruck kan worden verplaatst.
– Gebruik geschikt hijstuig om de SiloKing op te
tillen (stroppen, enz.), dat is berekend op het
gewicht van de machine.
– Bij het aanbrengen van koorden vermijden dat
componenten belast worden.
– Uitsluitend de voorziene bevestigingspunten
met ringschroeven gebruiken.

Houdt u ook aan de veiligheidsaanwijzingen volgens de
gebruiksaanwijzing "SiloKing 700 / 1100 / 1500, SiloKing 700 /
1100 LS"!

5.2 Transport
Het vervoer van de op een plaat bevestigde SiloKing moet met een
vorkheftruck of geschikte riemen gebeuren. Het hijswerktuig moet
voor het gewicht van de SiloKing geschikt zijn.
Voor toekomstig vervoer:
 Alle open aansluitingen met beschermingskappen
afsluiten(penetratie van vuil en water wordt verhinderd)
 Tegen trillingen beveiligen
 Transmissieolie aftappen
 De SiloKing voor het vervoer stevig bevestigen (bijvoorbeeld
op een pallet vastschroeven)
 De SiloKing met een heftruck vervoeren en neerzetten of
met riemen beveiligen en geschikt hijstuig optillen.
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5.3 Opslag
Opslag van de delen

De delen onder de volgende voorwaarden opslaan:
 Niet in de open lucht opslaan.
 Droog en stofvrij opslaan.
 Niet aan agressieve media blootstellen.
 Tegen zonneschijn beschermen.
 Mechanische schokken vermijden.
 Opslagtemperatuur: –10…+60 °C
 Relatieve luchtvochtigheid max. 95 %, niet condenserend
 Bij opslag voor langer dan 3 maanden, regelmatig de
algemene toestand van alle onderdelen en de verpakking
controleren.
 Bij SiloKing, die voor export (overzee) zijn bestemd, zijn
zakjes met droogmiddel in de zuig- en druksteunen
geplaatst. Deze zakjes houden het vocht uit de werkruimte
van de SiloKing. Verwijder de zakjes voor zuig- en
drukleiding worden aangesloten.
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6 Installeren en monteren
6.1 Veiligheid
Elektrische installatie

GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Er bestaat levensgevaar als onder spanning
staande constructie-elementen worden aangeraakt.
Ingeschakelde elektrisch bedreven constructieelementen kunnen vanzelf gaan bewegen en het
meest ernstige letsel veroorzaken.
Daarom:
– Vóór begin van de werkzaamheden de
energievoorziening uitschakelen en tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
– Alle werkzaamheden aan de elektrische
installatie, aan individuele elektrische
constructie-elementen en aan de aansluitingen
mogen uitsluitend door bevoegde elektriciens
worden uitgevoerd.

Vuil en rondslingerende
voorwerpen

PAS OP!
Gevaar voor struikelen door vuil en
rondslingerende voorwerpen!
Vuil en rondslingerende voorwerpen kunnen
gladheid en struikelgevaar opleveren, hetgeen
aanzienlijk letsel kan veroorzaken.
Daarom:
– Werkzone altijd schoon houden.
– Voorwerpen, die niet meer nodig zijn,
verwijderen.
– Plekken, waar struikelgevaar bestaat, met geelzwarte band markeren.
Houdt u ook aan de veiligheidsaanwijzingen volgens de
gebruiksaanwijzing "SiloKing 700 / 1100 / 1500, SiloKing 700 /
1100 LS", Hoofdstuk "Veiligheid op het Werk".
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6.2 Inbouwen
De afbeelding geeft een schematische weergave van de SiloKing
met accessoires en aandrijvingsvarianten.

Afb. 5: SiloKing met accessoires en aandrijvingsvarianten

1
2
3
4
5
6

Voorloopoverbrenging
Tussenflens voor aanbouwen van
hydromotor
Drukgeluidsdemper
Terugslagklep
Veiligheidsklep
Aansluiting voor externe
transmissieoliekoeler

7
8
9
10
11
12

Aanzuigfilter om direct aan te
bouwen
Zuiggeluidsdemper
Verbindingsslang
Aanzuigfilter voor aanbouw op
afstand
Serviceweergave
Aanbouwconsole

13
14
15
16
17

SiloKing
Elastische koppeling
Cardanasaanbouwflens
V-riempoelie
Hydromotor

6.3 Voorkomende werkzaamheden
Voor het inbouwen van de SiloKing zijn de volgende
werkzaamheden vereist:
 SiloKing met zuig- en drukleidingen monteren.
 Veiligheids- en bewakingsvoorzieningen monteren.
 Accessoires monteren.
 Aandrijving met SiloKing verbinden.

21

Montagehandleiding Schroefcompressor SiloKing 700 / 1100 / 1500

Installeren en monteren

6.4 Schroefcompressor SiloKing
Er zijn de volgende montagemogelijkheden voor de SiloKing:
 via vier bevestigingspunten aan de onderkant van de
SiloKing op een aan de zijkant van het voertuig
aangebrachte console, of
 via vier bevestigingspunten aan de zijkant van de SiloKing
binnen het voertuigframe.
Vereisten aan de aanbouwconsole
en de bevestiging

 De aanbouwconsole en bevestigingspunten op het voertuig
moeten voldoende draagvermogen hebben en stevig zijn.
 De bevestigingspunten moeten op een vlak liggen.
 Bevestigingsschroeven moeten over voldoende klemlengte
beschikken.

Vereisten aan de inbouwplaats

De inbouwplaats moet de volgende eisen vervullen:
 tegen vuil, steenslag en spatwater beschermen.
 voldoende ruimte bieden voor aanraakbescherming.
 voldoende plaats bieden voor de aansluitingen van de zuigen drukleidingen.
 waarborgen, dat de instrumentatie goed kan worden
gelezen.
 voor service- en herstelwerkzaamheden toegankelijk zijn,
bijvoorbeeld voor vervangen van een oliefilter of het
controleren van het veiligheids- en terugslagventiel.
 De drukflens moet naar boven wijzen.

Inbouwpositie

 De SiloKing horizontaal monteren of hellend
overeenkomstig de schuinte van de nevenaandrijving.
Montage

De SiloKing zonder vervormingen met schroeven volgens de tabel
monteren.
Gebruik de volgende schroeven voor het monteren van de
SiloKing:

Type

Schroef

700 / 1100
M16
700 / 1100 LS
1500

M20

Tab. 6: Bevestigingsschroeven
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Type

Vastheid

Inschroefdiepte in
Aandraaikoppel de behuizing van de
SiloKing

Verbus Ripp

8.8

190 Nm

22…24 mm

Verbus Ripp

8.8

400 Nm

22…28 mm
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6.5

Zuig- en drukleiding

Eisen

De zuig- en drukleidingen moeten aan de volgende vereisten
voldoen:
 corrosiebestendig
 temperatuurbestendig tot 250°C
 Minimum diameter:
Type 700 / 1100: Zuig- en drukleiding DN 80
Type 1500:

Zuigleiding DN 150
Drukleiding DN 100

Installeren

Bij het monteren moet op de volgende punten worden gelet:
 De leidingen mogen geen reactiekracht op de SiloKing
uitoefenen. De leidingen evt. steunen.
 De drukleiding van de SiloKing wegvallend installeren. Op
het diepste punt, een condensaatzak met aftappunt
installeren.
 Als er een plastic slang wordt gebruikt met een aanzuigfilter
op afstand, waarborg dan dat de aansluitklem goed afdicht.
 Bij vervuiling aan het begin van de zuigkant moet er een
direct op de zuigflens een zeef worden gemonteerd.
(Aanbevolen maaswijdte: 0,1 mm).

6.6 Geluidsdemper
Afhankelijk van het principe, ontstaan er bij schroefcompressoren
luchttrillingen met hoge frequenties.
Wij raden aan om aan de zuig- en drukkant een geluidsdemper te
monteren. Normaal in de handel verkrijgbare drukgeluidsdempers
zijn van een terugslagventiel en een aansluiting voor een
veiligheidsventiel voorzien.
Montage

De geluidsdemper zonder vervormingen met schroeven volgens de
tabel monteren.

Type

Schroef

Vastheid

alle types

M12

8.8

Inschroefdiepte
Aandraaikoppel in de behuizing
van de SiloKing
45 Nm

max. 19 mm
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6.7 Veiligheidsvoorzieningen
De volgende veiligheidsvoorzieningen moeten worden
geïnstalleerd:
 veiligheidsklep
 terugslagklep
 Aanzuigfilter
 Aanraakbeveiliging

6.7.1 Veiligheidsklep
Explosiegevaar

GEVAAR!
Gevaar voor letsel door ontploffing!
Ontploffingen kunnen zeer zware verwondingen
veroorzaken!
Daarom:
– Het veiligheidsventiel vakkundig monteren. De
handleiding van de fabrikant in acht nemen.
– Het veiligheidsventiel uitsluitend doelmatig
gebruiken.
– Het veiligheidsventiel nooit blokkeren.

Volgens de Duitse voorschriften ter vermijding van ongevallen
moet er na de SiloKing een veiligheidsventiel aan de drukkant
worden ingebouwd, dat niet kan worden afgesloten. Dat moet
zodanig worden gekozen, dat de maximaal toegestane bedrijfsdruk
niet met meer dan 10 % kan worden overschreden. Het moet een
keurmerk van de TÜV dragen en handmatige ventilatie hebben.
Montage
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1.

Het veiligheidsventiel direct na de SiloKing inbouwen. Er mag
zich tussen het veiligheidsventiel en de SiloKing geen
afsluitvoorziening bevinden.

2.

De nominale openingsdruk mag de maximaal toegestane
eindoverdruk (zie hoofdstuk 3.2 Tab. 2) of de toegelaten druk
van de installatie, indien die lager is, niet overschrijden.
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6.7.2 Terugslagklep
De terugslagklep verhindert, dat de SiloKing, in het geval van een
niet ontlastte silo, na te zijn uitgeschakeld niet terug kan lopen. De
terugslagklep is niet geschikt voor het tegenhouden van het
vervoerde materiaal.
Montage

 Het terugslagventiel moet direct na de SiloKing of na de
terugslagklep worden gemonteerd.
 Er moet een tweede terugslagklep aan de overgang naar de
verbruiker worden geïnstalleerd.

6.7.3 Aanzuigfilter
Er mogen geen vloeistoffen en vaste stoffen worden aangezogen.
Daarom moet er vóór de SiloKing een filter worden geïnstalleerd.
Eisen

Het filter moet de volgende vereisten voldoen:
 Filter: < 5 micron
 Filterweerstand wanneer nieuw: < 30 mbar
 Uitrusting met een vuilverwijderingsventiel, een regenventiel
en een weergave van benodigde service op basis van de
graad van vervuiling.

Montage

 Filter in de zuigleiding vóór de SiloKing monteren  ofwel
met een aanzuiggeluidsdemper direct voor de SiloKing of op
afstand van de machine via een aansluitslang.
 Filter tegen sproeiwater, rookgas en warmte beschermen.
 Op de stroomrichting letten.
 Filter horizontaal monteren.
 Voor het onderhoud moet het filterelement gedemonteerd
kunnen worden.

6.7.4 Aanraakbeveiliging
Bewegende en hete onderdelen van een aanraakbescherming
voorzien.
De beschermingsmaatregelen voor bewegende onderdelen
moeten bv. volgens DIN EN ISO 13857 en voor hete oppervlakken
bv. volgens DIN EN ISO 13732-1 worden uitgevoerd.
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6.8 Weergave- en bewakingsvoorziening
Het moet worden gewaarborgd, dat manometer, serviceweergave
en thermometer zonder storingen kunnen functioneren.
Wij raden aan om teven een toerentalmeter te monteren.

Omschrijving

Bewakingstemperatuur

Installatielocatie

Meetbereik

Manometer

Bedrijfsdruk

Transmissieoliedruk aan
de SiloKing (zie
hoofdstuk 4.1 Afb. 4)

overeenkomstig de te
beveiligen bedrijfsdruk

Manometer

Transmissieoliedruk

Transmissieoliedruk aan
de SiloKing (zie
hoofdstuk 4.1 Afb. 4)

0…16 bar

Serviceweergave

Vervuilingsgraad van het
aanzuigfilter

Aanzuigfilter

0…65 mbar

Thermometer

Compressie
eindtemperatuur

Transmissieoliedruk aan
de SiloKing (zie
hoofdstuk 4.1 Afb. 4)

0…250 °C

Toerentalmeter
(optioneel)

Toerental

Aandrijfas

zie hoofdstuk 3.2 Tab. 3

Tab. 7: Weergave- en bewakingsvoorzieningen
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6.9 Oliekoeler
Bij continubedrijf van meer dan drie uur en / of bij extreem afgedekt
inbouwen, moet er een oliekoeler worden geïnstalleerd. De
verbindingsleidingen gaan via een verloop, dat in plaats van het
oliefilter wordt gemonteerd.

A: SiloKing 700 / 1100 / 700 LS / 1100 LS
B: SiloKing 1500
Aanwijzing: Passende oliefilters zijn bij CVS verkrijgbaar.
Afb. 6: Oliekoeler

1
2
3
4

Oliefilter in de terugloop
Adapter voor extern koelcircuit
Leiding naar de oliekoeler
Oliekoeler met ventilator

6.10 Persluchtnakoeler
Afhankelijk van het te vervoeren goed of van het materiaal, moet er
een persluchtnakoeler met een koelingsluchtventilator worden
geïnstalleerd.
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6.11 Aandrijving
LET OP!

Aandrijvingstypen

–

De componenten van de aandrijving mogen
geen axiale krachten op de aandrijfas
uitoefenen.

–

Bij montagewerkzaamheden aan de aandrijfas
mogen er geen krachten op de aandrijfas
worden uitgeoefend.

–

Verbindingscomponenten niet op de as slaan,
maar erover trekken.

–

Toerental en draairichting controleren.

De SiloKing kan worden aangedreven door middel van:
 V-riem via de nevenaandrijving van de vrachtauto,
dieselmotor of elektromotor
 Cardanas via de nevenaandrijving van de vrachtauto (PTO)
 Elastische koppeling en tussenflens via een hydromotor
 Elastische koppeling en verloopoverbrenging

6.11.1 V-riem aandrijving
LET OP!
De maximaal toegestane transversale kracht op de
SiloKing mag 4500 N niet overschrijden.
–

max. 4500 N Typ 700 / 1100 / 700 LS / 1100 LS

–

max. 9000 N Typ 1500

–

voor SiloKing met voorloopoverbrenging: zie
6.11.4

De ontwerp-, inbouw- en inspectie-intervallen van
de fabrikant naleven.
De volgende riempoelies kunnen direct op de asstomp van de
SiloKing worden gezet:
Configuratiegegevens Vriem-aandrijving
Riemprofiel
Kleinste riempoeliediameter
Aantal riemen
Configuratiegegevens Vriem-aandrijving
Riemprofiel
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Eenheid

Type 700

–

SPA

Type 1100
XPA

SPA

Type 1500

XPA

SPB

XPB

[mm]

125

140

125

180

160

180

224

190

200

–

5

4

4

5

4

4

6

6

5

Eenheid
–

Type 700 LS
SPA

XPA

Type 1100 LS
SPA

XPA
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Configuratiegegevens Vriem-aandrijving

Eenheid

Kleinste riempoeliediameter

[mm]

140

125

140

180

180

–

5

5

4

5

4

Aantal riemen

Type 700 LS

Type 1100 LS

V-riempoelie monteren

V-riempoelies en V-riem monteren volgens voorschriften van de
fabrikant.

V-riem monteren

1.

Asschachten en V-groeven van de motor en van de SiloKing
parallel uitlijnen.

2.

V-riem monteren met door de fabrikant gespecificeerde
voorspanning.

3.

Poelie tot de aanslag over de aandrijfas trekken.

6.11.2 Cardanasaandrijving
LET OP!
De maximaal toegestane transversale kracht op de
SiloKing mag 4500 N niet overschrijden.
–

max. 4500 N Typ 700 / 1100 / 700 LS / 1100 LS

–

max. 9000 N Typ 1500

–

voor SiloKing met voorloopoverbrenging: zie
6.11.4

De ontwerp-, inbouw- en inspectie-intervallen van
de fabrikant naleven.

Verdraaiingshoek van de cardanassen ∝ max. 15° kiezen.
De centrale assen van de cardanas moeten evenwijdig aan elkaar
lopen

Montage

Cardanas monteren volgens de voorschriften van de fabrikant.

6.11.3 Aandrijving via elastische koppeling en hydromotor
Configureren en monteren

Elastische koppeling en hydromotor configureren en monteren
volgens de voorschriften van de fabrikant.
LET OP!
De ontwerp-, inbouw- en inspectie-intervallen van
de fabrikant naleven.
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Afb. 7: Aandrijving via elastische koppeling en hydromotor

1
2
3

Tussenflens
Elastische koppeling
Hydromotor

Tussenflens, elastische koppeling en hydromotor kunt u ook bij
CVS verkrijgen.

6.11.4 Aandrijving via verkoopoverbrenging (SiloKing 700 / 1100 / 700 LS / 1100 LS)
LET OP!
De maximaal toegestane transversale kracht op de
as van de SiloKing mag 1000 N niet overschrijden.

Er zijn drie posities voor de verschillende inbouwomstandigheden
van de cardanaandrijfas beschikbaar. De SiloKing aandrijving en
de verloopoverbrenging zijn elk van een eigen oliecircuit voorzien.
Het aandrijven mag alleen via een elastische koppeling of via een
cardanas plaatsvinden. Aandrijven via V-riem is niet mogelijk. De
verloopoverbrenging wordt van fabriekswege op de SiloKing
gemonteerd. Er zijn twee overbrengingen naar langzaam
beschikbaar, O = 2,0 en O = 2,5. Het nieuwe aandrijftoerental
wordt gevonden door het SiloKing aandrijftoerental
(zie hoofdstuk 3.2 Tab. 3) door de overbrenging i.
SiloKing met voorloopoverbrenging kunnen ontworpen zijn voor
rechts- of linksloop. Zie het typeplaatje en de draairichtingspijl op
de transmissie.
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Aandrijfas boven

Aandrijfas rechts

Aandrijfas links

Afb. 8: Aanbouwvarianten voor verloopoverbrenging, bijvoorbeeld aan Type LS

5
6
7
14

Olieinlaatdop / transmissieontluchting
Aandrijfas met pasveer
Olieaftapbout
Oliespionglas

Specificatie transmissieolie

Zie hoofdstuk 3.2 Tab. 4 en Tab. 5

Transmissieolieverversing aan de
verloopoverbrenging

Olievuldop (Afb. 8, Pos. 5) en olieaftapschroef (Afb. 8, Pos. 7)
openen, olie aftappen. Olieaftapbouten (Afb. 8, Pos. 7) sluiten en
versie olie tot de bovenkant van het oliespionglas (Afb. 8, Pos. 14)
vullen. Olievulslot (Afb. 8, Pos. 5) monteren.

De verloopoverbrenging is bij CVS verkrijgbaar.
Verdere gegevens op verzoek.
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7

Inbedrijfstelling

7.1 Veiligheid tijdens de inbedrijfstelling
Ingebruikname, bediening

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door onvakkundige
ingebruikname en bediening
Onvakkundige ingebruikname en bediening kan tot
zwaar persoonlijk letsel of materiële schade leiden.
Daarom:
– Alle werken bij de eerste inbedrijfstelling
uitsluitend door medewerkers van de fabrikant
of door hem belaste personen of door opgeleid
personeel laten uitvoeren.
– Inbedrijfstelling en bediening mogen alleen door
voldoende gekwalificeerd en door de exploitant
bevoegd en geïnstrueerd personeel gebeuren.
– Voor begin van de werken verzekeren dat de
afdekkingen en de beschermingsinrichtingen
correct geïnstalleerd zijn en perfect werken.
– Nooit veiligheidsinrichtingen tijdens het bedrijf
buiten werking zetten.
– Op orde en zuiverheid op de werkplaats letten!
Los op elkaar liggende of rondslingerende
componenten en gereedschap zijn oorzaken
van ongelukken.

Houdt u ook aan alle veiligheidsaanwijzingen volgens de
gebruiksaanwijzing "SiloKing 700 / 1100, SiloKing 700 / 1100 LS,
SiloKing 1500", Hoofdstuk "Veiligheid op het Werk".

7.2 Inbedrijfstelling
LET OP!
De SiloKing moet altijd voldoende olie bevatten.
Oliepeil controleren met ingeschroefde peilstok en
evt. olie bijvullen. Zie typeplaatje olie aan de SiloKing
of hoofdstuk 3.2 / Tab. 4.
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Controle voor de eerste
inbedrijfstelling

Voor de eerste ingebruikname moeten de volgende punten worden
gecontroleerd:
 Transportschade aan de SiloKing
 Complete installatie controleren
 Leidingen op hun consistentie en dichtheid. Vuil, lasresten
en roest evt. verwijderen.
 Schroefverbindingen op hun vastheid
 Draairichting van de aandrijving door kort in en uit te
schakelen (correcte draairichting: kijkend naar de aandrijfas
rechtsom (SiloKing zonder voorloopoverbrenging), zie
draairichtingspijl)
 Oliepeil
 Inbouwrichting en werking van de terugslagklep
 Werking van de veiligheidsklep
 Werking van de aanraakbescherming

Inbedrijfstelling

 Let op toegestane hellingshoek van de SiloKing
(zie hoofdstuk 3.2 Tab. 1)
 Druk van de drukzijde afhalen
 Afsluitinrichtingen openen
 Motor inschakelen (zacht inkoppelen)
 Aandrijftoerental instellen
 Bedrijfsgegevens controleren

Controles tijdens het bedrijf

De volgende gegevens moeten tijdens het bedrijf om de 20
minuten door de bediener gecontroleerd worden:
 Aandrijftoerental (zie hoofdstuk 3.2 Tab. 2)
 Eindoverdruk (zie hoofdstuk 3.2 Tab. 2)
 Eindoverdruk (zie hoofdstuk 3.2 Tab. 3)

7.3 Uitschakelen
De SiloKing als volgt uitschakelen:
 Aandrijving uitschakelen.
 Afsluitventielen sluiten.
 Condensaat aftappen, bv. bij gebruik van een
persluchtnakoeler.
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8 Inbouwverklaring
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