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Allmänt

1

Allmänt

1.1

Om denna handbok
Denna handbok innehåller anvisningar för installation, drift, underhåll och reparation liksom serviceinformation om det dentala sug- och amalgamavskiljningssystemet PureMotion® M4.
Den sammanställda informationen är viktig för att undvika risker och skador samt därmed förbundna
reparationskostnader och bortfallstider.
En störningsfri drift kan endast garanteras om alla hänvisningar, riktlinjer och rekommendationer
rörande installation, drift och underhåll i den här handboken beaktas.

1.2

Konventioner och symboler

1.2.1

Varningar
Information om farliga situationer i den här handboken framhävs på följande sätt:

FARA!
Eventuella följder om de angivna försiktighetsåtgärderna inte beaktas:
Dödsfall eller allvarliga kroppsskador.

VARNING!
Eventuella följder om de angivna försiktighetsåtgärderna inte beaktas:
Dödsfall eller allvarliga kroppsskador.

OBSERVERA!
Eventuella följder om de angivna försiktighetsåtgärderna inte beaktas:
Sakskador på produkten respektive föremål i produktens omgivning.

1.2.2

Övriga framhävningar
Viktiga hänvisningar visas enligt följande:

i

Upplysningar

Numrerade åtgärdssteg
Åtgärdsstegen är numrerade (1, 2, ...) och ska utföras i angiven ordningsföljd.

Rev. 1.1.246.0001.sv
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Symboler på apparaten och i handboken
Symbolerna och varningarna på apparaten och i den här handboken har följande betydelse:
Varning: Varning för en omedelbar fara.
Livsfara genom elektrisk stöt!
○○ Allt underhållsarbete måste utföras av kvalificerad personal.
○○ Arbete på elektriska anslutningar får endast utföras av utbildad och auktoriserad
personal med motsvarande elektrotekniska kvalifikationer.
○○ Allt arbete på de elektriska anslutningarna får endast utföras i spänningsfritt tillstånd.
Koppla ur huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten!
Heta ytor: Risk för brännskador
Varning för icke-joniserande strålning

1.3

Varningsskyltar på produkten
VARNING!
Öppna inte höljet! Livsfara genom elektrisk stöt!
○○ Allt underhållsarbete måste utföras av kvalificerad personal.
○○ Arbete på elektriska anslutningar får endast utföras av utbildad och auktoriserad
personal med motsvarande elektrotekniska kvalifikationer.
○○ Allt arbete på de elektriska anslutningarna får endast utföras i spänningsfritt tillstånd.
Koppla ur huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten!

VARNING!
Heta ytor: Risk för brännskador.
Rör inte när systemet är i drift; Vänta efter att ha tagit systemet ur drift till dess att ytan
har svalnat till en ofarlig temperatur på < 40 °C innan ytan berörs.

VARNING!
Den här apparaten kan ensam eller i kombination med andra apparater orsaka
elektromagnetiska störningar eller andra störningar.

M4
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1.4

Allmänt

Försäkran om överensstämmelse

PureMotion® har tillverkats i enlighet med följande standarder:
○○ 1. Direktiv 2006/42/EG, EU:s maskindirektiv
○○ 2. Direktiv 2006/95/EG, EU:s lågspänningsdirektiv
och motsvarar följande tillämpliga säkerhetsbestämmelser:
○○ SS EN 60204-1 Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning.
○○ Kapslingsklass mot elektrisk stöt: Apparater i klass 1

1.5

Upphovsrätt
Allt innehåll i denna bruksanvisning är underkastat upphovsrätt och tillhandahålls uteslutande som
informationskälla. Det är förbjudet att kopiera eller mångfaldiga uppgifter och information utan
uttryckligt skriftligt tillstånd från medentex / PureMotion®. Detta gäller även industriell användning av
innehåll och uppgifter.
Alla införda varumärken tillhör respektive tillverkare och är underkastade deras upphovsrätts
bestämmelser.
Texter och illustrationer motsvarar den tekniska nivån vid handbokens tryck. Med förbehåll för
ändringar.
Patentansökan: Pat.-Nr. EP 04793698.4 PCT/NO-04/00322

Rev. 1.1.246.0001.sv
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Säkerhetsanvisningar
Detta kapitel ger en överblick över alla viktiga säkerhetsaspekter för personskydd och en störningsfri drift. Övriga ämnes- och uppgiftsrelaterade varningar behandlas i respektive kapitel och åtgärdsanvisningar.

2.1

Målgrupp / personalens kvalifikationer
Den här handboken vänder sig till kvalificerad personal som är insatt i gällande bestämmelser och
föreskrifter inom användningsområdet.
Den elektriska installationen får endast utföras av en kvalificerad elektriker och under noga iaktta
gande av EN 60204.
Utbytet av amalgamavskiljare får endast utföras av en ackrediterad servicetekniker eller en insatt
medarbetare på tandläkarpraktiken. Medarbetaren ska då ha blivit insatt i förfarandet av serviceteknikern under installationen.

2.2

Reglementsenlig användning
PureMotion® M4 är ett komplett sugsystem med integrerad luft-vatten-separation och amalgam
avskiljning för tandläkarpraktiker. Apparaten fungerar som en central samlingsanläggning för upptagning av det spillvatten som uppkommer vid behandlingen av patienterna på praktiken.
Spillvattnet från sugkanyler och spottkopp sugs kontinuerligt ut och delas upp i gasform, flytande
form och fasta delar. De fasta delarna avskiljs genom sedimentation i amalgamavskiljaren.
Genom det regelbundna utbytet av amalgamavskiljarna avfallshanteras det samlade avfallet av
Sweden Recycling i enlighet med gällande avfallslagar.
PureMotion® M4 är framtagen för samtidig användning av maximalt 4 behandlare. Som ej reglementsenlig användning gäller i synnerhet en användning av fler än 4 behandlare.
Till reglementsenlig användning hör även att alla hänvisningar och riktlinjer i den här bruksanvisningen iakttas. Varje användning som sträcker sig utanför eller skiljer sig ifrån den användning som
beskrivs i den här handboken räknas som felaktig användning.

2.3

Restrisker / felaktig användning
VARNING!
PureMotion® M4 är inte avsedd att användas i områden där det föreligger explosionsrisk.
Apparaterna är inte lämpade för uppsugning av brännbara eller lättantändliga material.
Apparaterna är inte lämpade för uppsugning av frätande eller starkt oxiderande ämnen.
Sugmaskinen får inte täckas över, exempelvis av handdukar (felaktigt använda apparaten
som handdukstorkare). Det innebär brandfara.
○○ Sugmaskinens bakre motorkylluftslöppning får inte göras trängre genom exempelvis
undanlagda föremål. Det innebär brandfara.

○○
○○
○○
○○

M4
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Säkerhetsanvisningar

Risker förknippade med praktik- och behandlingsspillvatten
VARNING!
○○ Spillvatten från tandläkarpraktiker, inklusive det vatten som används under
tandläkarbehandlingen, kan innehålla giftiga tungmetaller (i synnerhet kvicksilver) och
potentiellt infektiösa ämnen.
○○ Bär alltid skyddskläder vid arbeten med PureMotion® M4 och vid utbyte av amalgamavskiljare.
Som skyddskläder räknas skyddshandskar, skyddsglasögon, munskydd och laboratorierock.

2.5

Omgivningsvillkor
VARNING!
○○ PureMotion® M4 är inte avsedd att användas i områden där det föreligger explosionsrisk.
○○ Följande omgivningsvillkor för transport och lagring respektive drift måste iakttas:
Faktor
Tillåten omgivningstemperatur
Tillåten relativ luftfuktighet

2.6

Transport och lagring

Drift

+5 °C till 60 °C

10 °C till 40 °C

10 % till max. 95 %
(icke-kondenserande)

10 % till max. 70 %
(icke-kondenserande)

Installation / drift
Beakta hänvisningarna i kapitel ”4 Installationsförberedelse“ på sidan 15 och ”5 Installation och första
idrifttagning“ på sidan 25 för en säker och störningsfri drift.

VARNING!
○○ En felaktigt inbyggd, otillåtet förändrad respektive saknad strömningsventil inverkar
negativt på anläggningens driftsäkerhet, funktion och livslängd. En strömningsventil med
vakuumbegränsning (ingår) måste alltid vara installerad.
○○ Extra sifoner, felaktig lutning, saknad ventilation eller förorenade spillvattenledningar i
spillvattensystemet kan minska utflödeshastigheten genom avskiljarna. Det kan leda till
funktionsfel respektive en urkoppling.
○○ Ett felaktigt dimensionerat sugrörs- eller frånluftssystem minskar sugfunktionen, höjer
värmeutvecklingen och kan förstöra sugmaskinen.
○○ En kraftigt nedsmutsad, tilltäppt, defekt eller ej fackmässigt installerad sugrörsanläggning
minskar driftsäkerheten och anläggningens livslängd.
○○ Det föreligger brandrisk vid bristande kylluftstillförsel och värme kan avges i sugmaskinens
uppställningsutrymme, exempelvis vid icke-beaktande av minimiavstånd till sugmaskinen eller
genom minskad motorkylluftsöppning bland annat genom frånlagda föremål.
○○ Avskiljaranslutningarnas in- och utgång får inte förväxlas. Se till att iaktta färgkoderna vid inoch utloppsstutsen.
○○ Sugmaskinen får inte täckas över, exempelvis av handdukar (felaktigt använda apparaten
som handdukstorkare). Det kan orsaka brand och motorskada.

Rev. 1.1.246.0001.sv
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Rengöring / Underhåll
VARNING!
○○ Beakta hänvisningarna i kapitel ”6 Drift och rengöring“ på sidan 39 för en säker och störningsfri
drift samt för att undvika skador på produkten.
○○ Använd uteslutande tillåtna / lämpliga kemikalier/rengöringsmedel till skötseln av PureMotion® M4.
○○ Olämpliga rengöringsmedel kan utlösa kemiska reaktioner med amalgam och kvicksilver respektive frisätta kvicksilverånga och andra giftiga ämnen. Kvicksilver i ångform eller utlöst
kvicksilver kan inte avskiljas. Använd inga kemiska rör- eller avflödesrengöringsmedel.
○○ Koppla alltid ur apparaten med huvudströmbrytaren inför underhållsarbete, rengöring eller
avskiljarutbyte. Informera behandlaren inför urkopplingen.
○○ Utbytesintervallen för avskiljarna måste iakttas och får inte överskridas.
○○ Avskiljaranslutningarnas in- och utgång får inte förväxlas. Se till att iaktta färgkoderna vid inoch utloppen.

2.8

Reparation / reservdelar
VARNING!
○○ Reparationer ska utföras av en från medentex auktoriserad verkstad eller tekniker.
○○ Ändringar på produkten måste godkännas av medentex.
○○ Amalgamavskiljare, delar respektive reservdelar som inte kommer från medentex eller vars
användning inte har godkänts av medentex får inte användas med PureMotion® M4.

2.9

Avfallshantering
VARNING!
○○ Uttjänta elektriska apparater får inte avfallshanteras som hushållssopor.
○○ Vid använda apparater måste man utgå från en amalgamkontaminering (kvicksilver).
Apparaterna kan kasseras certifierade avfallshanteringsföretag.

M4
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Beskrivning och funktion för PureMotion® M4

3.1

Prestandabeskrivning
PureMotion® M4 är ett sugsystem med integrerad luft-vatten-separation och amalgamavskiljning.
Tvåkammarssystemet möjliggör en kontinuerlig sugström och därmed ett avbrottsfritt arbete för
maximalt 4 behandlare samtidigt. Antalet anslutna behandlingsenheter kan vara högre.

3.2

Apparatbeskrivning
PureMotion® M4
Komplett system för amalgamavskiljning för maximalt 4 behandlare.

1

2
3

O
N
M

4
5
L

6

P

7
K

Q
8
9

Vy från sidan - styrdosa

J
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3.3

1

Huvudströmbrytare

J

Amalgamavskiljare

2

X6.1 Sub-D anslutning säteskontaktbrytare

K

Kondensatavskiljare

3

X6 Sub-D (anslutning till tankenhet)

L

LOGO!®-styrning

4

Motorbottenplatta

M

5

Väggvinkel

Sugledning
(mellan tankenhet och sugmaskin)

6

Anslutning sugledning

N

Frånluftsledning

7

Läge tankfilter (inre)

O

Sugmaskin

8

Styrledning backventil

P

Väljaromkopplare för driftsätt

9

Utloppsstuts

Q

Säkringar (F1, F2, F3)

13

Tekniska data
Tekniska data
Sugmotor

Sidokanalskompressor, enstegs

Nominell spänning

V

400 / 3 ph

Frekvens

Hz

50

Effekt

kW

2,2

A

5,6

dB (A)

65

mbar

–160

Nominell strömstyrka
Ljudtrycksnivå *
Maximalt undertryck
(begränsat genom strömningsventil)
Volymström vid –160 mbar

m³/h / m³/min

Antal behandlare (samtidigt)

110 / 1,8
4

Reglering

Siemens LOGO!®

* Tillverkaruppgifter för motorn under kontrollförutsättningar. I utrymmen med hög impedans (kakel,
betongytor) kan detta värde bli mycket högre.
Avskiljare
Avskiljare (modell, antal, anordning)
Dimensioner H x B x D
Max. genomströmning per avskiljare / totalt

SRAB 99D, 2 st., parallella
mm

270 x 170 x 160

l/min

3,0 / 6,0

Avskiljningsgrad

≥ 98,5 % vid 3 l/min, ISO11143

Anslutningsledningar luft / vatten
Sugledning

mm

Ø 40 / Ø 50 anpassningsbar

Frånluftsledning

mm

minst Ø 50, rekommenderat: Ø 75

Avloppsledning

mm

minst Ø 25

M4
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Funktionsbeskrivning
Tvåkammarssystemet består av en huvudtank som är uppdelad i en övre och nedre kammare genom
en trattformad mellanskiva med avstängningsventil. En sidostyrd trevägsventil reglerar trycket
i de båda kamrarna så att avstängningsventilen stängs vid tryckskillnad och öppnas vid samma
tryckförhållanden i kamrarna.
Vid stängd mellanventil är kamrarna avskiljda. Vattnet samlas i den övre kammaren medan innehållet
i den nedre kammaren rinner ut i kanalsystemet genom avskiljarna. Vid öppnad avstängningsventil
rinner det samlade vattnet ut ur den övre kammaren.
Denna kontinuerliga växling mellan de båda tillstånden ger en avbrottsfri sugeffekt.
Funktionsförlopp:
○○ Fas 1: Start ==> sugmaskinen går igång
I starttillståndet är båda kamrarna tomma, avstängningsventilen är öppen och den insugna luftoch vätskeblandningen separeras i den övre kammaren till luft och vätska. Vätskan flyter från den
övre till den nedre kammaren genom avskiljarna till backventilen i utloppsbryggan (blå markering).
Backventilen är i denna fas stängd genom undertrycket, för att förhindra en tillbakasugning av
vätskan från avloppskanalen. Den här fasen varar i 40 sekunder.
○○ Fas 2: Separering av kamrarna ==> displayvisning Draining Tank
Efter 40 sekunder öppnas trevägsventilen och förser den nedre kammaren med omgivningstrycket
medan vakuumet i den övre kammaren drar till sig avstängningsventilen och separerar kamrarna.
I det här tillståndet samlas det ansamlande vattnet i den övre kammaren.
Nu finns det inte längre någon skillnad i tryck mellan den nedre kammaren och ledningssystemet
vilket gör att det väntande vattnet öppnar backventilen i utloppsbryggan. Vattnet flyter från den
nedre kammaren till amalgamavskiljarna och ut i ledningssystemet genom backventilen. Den här
fasen varar i 30 sekunder.
○○ Fas 3: Kammarförbindelse
Efter 30 sekunder separerar trevägsventilen den nedre kammaren från omgivningstrycket
och förbinder det angränsande vakuumet i den övre kammaren med den nedre. Nu byggs ett
undertryck upp i hela systemet som stänger backventilen i utloppsbryggan.
Den vätska som har ansamlats i den övre kammaren flyter nu genom den nu öppna
avstängningsventilen till den nedre kammaren. Den här fasen varar i 10 sekunder. Därefter startar
fas 2 (Draining Tank) igen.
Skyddsanordningar:
○○ Två över varandra arrangerade nivåvakter skyddar systemet om det i fasen ”Draining Tank” skulle
finnas ovanligt mycket vatten i den övre kammaren. Om den nedre omkopplaren aktiveras på
grund av stigande vatten, ger styrningen signal till trevägsventilen om omedelbar aktivering av
fas 2 (kammarförbindelse).
○○ Om vattennivån fortsätter att stiga löses den övre nivåvakten ut och styrningen stänger av
sugmaskinen efter 3 sekunder. Denna skyddsanordning förhindrar att vätska sugs in i motorn.
○○ Kondensatavskiljare för motorsugledningen tjänar som ett ytterligare skydd av sugmaskinen mot
inträngande vatten.
Av säkerhetsskäl följer ingen automatisk omstart efter sugmaskinens avstängning. Efter att felet har
avhjälpts måste maskinen startas igen.
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Installationsförberedelse
Det här kapitlet innehåller viktig information om förberedelser inför installationen och hänvisningar
för att förhindra installationsfel.
Vänligen kontakta din auktoriserade återförsäljare om du har frågor.

4.1

Leveransomfång / packa upp leveransen

i

Kontrollera leveransen med avseende på skador innan du packar upp.
Vid anmärkningar ska du omgående kontakta din leverantör / speditör. Kontrollera
leveransen med avseende på fullständighet med hjälp av följande lista.

Leveransomfattning:
(Antal x) Beteckning
○○ Sugmaskin med styrdosa och motorbottenplatta
○○ PureMotion® M4 tankenhet med 2 x SRAB 99D amalgamavskiljare
Installations- och fastsättningsmaterial:
○○ Väggvinkel för motorbottenplatta
○○ (1 x) strömningsventil, -160 mbar
○○ (1 x) spiralslang 2 m, Ø 50 mm
○○ (1 x) spiralslang 1,5 m, Ø 40 mm
○○ (1 x) spiralslang 2 m, Ø 25 mm
○○ (1 x) flexrör i aluminium Ø 50 mm
○○ (3 x) HT vinkelrör 45°, DN40
○○ (1 x) HT T-stång, DN50
○○ (1 x) HT rör, DN50, längd: 150 mm
○○ (1 x) HT övergångsrör DN50/40
○○ (1 x) gummireducering 50/1,5 tum
○○ (1 x) gummireducering DN40/30
○○ (1 x) slangklämma, 20–32 mm
○○ (6 x) slangklämma, 40-60 mm
○○ (8 x) stockskruv 8×70 mm, med underläggsbricka + dybel
○○ (1 x) förbindelsekabel 9-polig, Sub-D St/St
○○ (1 x) förlängningskabel 9-polig, Sub-D St/St
○○ (1 x) säteskontaktkabel tvåtrådig
○○ (6 x) buntband
○○ (1 x) silikonfett, 5 g
○○ (2 x) engångshandske

M4
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Krav på uppställningsplatsen
PureMotion® M4 är enkel att installera och fungerar ”Plug & Play” då alla komponenter är förmonterade.
Innan du installerar PureMotion® M4 systemet ska du säkerställa att
○○ följande omgivningsvillkor är uppfyllda på uppställningsplatsen
○○ och att följande anslutningar (elektrisk utrustning, ledningar) finns på plats eller installeras.

4.2.1

Omgivningsvillkor
PureMotion® M4 systemet får endast tas i drift om följande omgivningsvillkor uppfylls:
Faktor

Specifikation

Tillåten omgivningstemperatur

10 °C till 40 °C
(Rekommendation: svalt torrt utrymme)

Tillåten relativ luftfuktighet

10 % till max. 70 % (icke-kondenserande)

Installationsomgivning

○○ Ej utsatt för explosionsfara
○○ Ingen utsugning av brännbart respektive brandfarligt
material, såsom exempelvis anestesimedel,
hudrengöringsmedel, syre etc.

OBSERVERA!
Explosionsrisk!
○○ Det är förbjudet att använda anordningen i en miljö där det föreligger explosionsfara.
○○ Utsugning av brännbart respektive brandfarligt material, såsom exempelvis anestesimedel,
hudrengöringsmedel, syre etc. är förbjudet.
Risk för skada på utrustningen!
Elektriska apparater avger en betydande del av den upptagna elektriska effekten som värme.
Värmeavgivningen i utrymmet kan antas vara 70 % av de i utrymmet installerade apparaternas
(utsugning, kompressor) elektriska effekt.
○○ Tillåten omgivningstemperatur får inte överskridas heller under driften.
○○ Sörj för tillräcklig luftning och ventilation för att hålla temperaturen under maxgränsen.
○○ Om sugmaskinen ska användas i ett skåp eller i ett trångt utrymme måste utrymmet
ovillkorligen förses med ventilationsöppningar eller eventuellt fläktstyrd luftcirkulation, för
att även under ogynnsamma förhållanden kunna hålla temperaturen under den maximala
omgivningstemperaturen (t.ex. under sommarmånaderna eller vid kontinuerlig drift).
Risk för skada på utrustningen!
Avskiljarna är känsliga för kyla och kan spricka om de fryses.
○○ Om anläggningen installeras i ouppvärmda tillbyggnader eller sidobyggnader ska du
säkerställa, eventuellt genom en frostvakt, att den tillåtna omgivningstemperaturen inte
underskrids.
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Minimiavstånd
Följande avstånd måste hållas:

4.2.3

Avstånd

Specifikation

Avstånd mellan sugmaskin och brännbara
material

Sidledes: minst 200 mm
Uppåt: minst 300 mm

Avstånd till sugmaskinens luftgaller

minst 100 mm

Elektriska anslutningar
FARA!
Livsfara genom elektrisk stöt!
Den elektriska installationen får endast genomföras av en kvalificerad elektriker och under noga
iakttagande av EN 60204.
Anläggningen måste förses med den angivna spänningen. De angivna säkringarna och lednings
diametrarna måste noga iakttas.
Elektriska installationskrav / säkring
Nätspänning

V

400 / 3ph

Jordfelsbrytare

A

0,03

Dvärgbrytare eller standardsäkring

A

3 x 16

Minsta ledningsdiameter
Vägguttag (anslutet med höger roterande fält)

M4

5 x 1,5
CEE 16 A 3P+N+PE
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Anslutningar av slangar och rörledningar
OBSERVERA!
Risk för skada på utrustningen!
Nyinstallation respektive högre effekter kan leda till att större mängder slam löses upp samtidigt i
röret och stoppar upp anläggningen respektive avskiljarna.
○○ För att driften ska fungera ordentligt ska den nya suganläggningen endast installeras på en
ren och intakt sugrörsanläggning.
○○ Vid tvivel ska sugrörsanläggningen sköljas av före nyinstallationen.
Förgiftningsfara, miljöbelastning
Spillvatten från rörspolningar innehåller höga koncentrationer av kvicksilver.
○○ Detta spillvatten måste avfallshanteras på fackmässigt vis.
○○ Spillvatten från rörspolningar får absolut inte hamna obehandlat i avloppssystemet.
Sweden Recycling hjälper gärna till med rådgivning rörande detta.
Beakta följande installationskrav för rörledningar:
Installationskrav för rörledningar
Sugrörsledning

○○ Enkelledning mellan samlingsledning och behandlingsenhet:
Rör DN 40 mm
○○ Samlingsledning: Rör DN 50 mm
Rekommendation: PVC-U rörsystem för limning (PN10),
alternativt: HT rör (PP) med vakuuminsläpp

Luftningsslang

Flexrör i aluminium Ø 50 mm (ingår i leveransen)

Frånluftsledning

Rekommendation:
Installation av ett värmebeständigt rör (> 80 °C) för förlängning av den medlevererade flexslangen i aluminium.
Använd endast värmebeständiga rör (> 80 °C) med en diameter på minst
50 mm nominell bredd (rekommendation: DN75).

VARNING!
Brandfara vid överhettad sugmaskin.
○○ Frånluftsdiameter (Ø 50 mm resp. 17 cm²) får inte underskridas.
Rekommendation: Ø 75 mm resp. 40 cm²
Infektionsrisk vid ofiltrerad frånluft.
Frånluften från dentala utsugningsanläggningar kan innehålla virus,
bakterier och andra infektiösa material och får inte ledas in i slutna
utrymmen utan att först ha filtrerats.
○○ Frånluften ska ledas ut utomhus på lämplig plats (rekommenderat)
eller ledas genom ett biofilter.
○○ Biofilter ska bytas ut regelbundet enligt tillverkarens föreskrifter.
Fara vid rumsuppvärmning över 40 °C.
Frånluftledningar i små utrymmen kan åstadkomma en kraftig
uppvärmning av utrymmet och skada de tekniska komponenter som är
installerade där.
○○ Rekommendation: Led ut frånluften utomhus på lämplig plats.
Flexibel utloppsledning Slang Ø 25 mm för anslutning på utloppsröret

Rev. 1.1.246.0001.sv
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Spillvattenledningar
Spillvattenledningen måste anslutas till husets svartvattenkanal. Andra utsläpp är inte tillåtna.
Om spillvattenledningar saknas måste dessa installeras av en installatör i enlighet med lokala byggoch hälsoföreskrifter.
Extra sifoner, stanklås eller backventiler är inte tillåtna. De helt vattenfyllda avskiljarna fungerar som
stanklås.
Lämpliga rör / förbindningar:
○○ Vanliga i handeln förekommande HT-rör med lutning.
○○ Fastsättning i avskiljarens utloppsstuts med flexibel slang (ingår).
○○ Flexibel förbindning ska vara kort, utan veck eller snäva bågar och med kontinuerlig lutning.
○○ Flexibla slangar ska säkras mot att bågna. Beakta viktökning genom vattenpåfyllning.

i

Otillräckliga dimensioner eller bristande ventilation av spillvattensystemet kan minska
utflödeshastigheten genom avskiljarna.
○○ Se till att ha tillräckliga dimensioner och fritt flöde i spillvattenledningen.
○○ Installera spillvattensystem enligt anvisningarna i den här handboken!
Om lutning saknas eller slangar bågnar kan det leda till avsättning av uppslammade
ämnen och stopp i rören.
○○ Installera anslutningsslangar med kontinuerlig och tydlig lutning i flödesriktningen.

Ytterligare anvisningar finns i kapitel ”4.3 Typiska installationsvarianter för rörledningarna“ på sidan 22.

4.2.6

Utsugningsledningar

4.2.6.1

Allmänna förläggningsanvisningar för dentala utsugningsledningar

OBSERVERA!
Utsugningssystem måste alltid motsvara lokala byggnadsföreskrifter.
Minimiavstånd:
Avståndet mellan PureMotion® M4 systemet och närmaste behandlingsenhet måste vara minst 1 meter.
Förlägga med lutning:
De horisontellt löpande utsugningsledningarna ska ha en lutning på 2 till 3 %. Om det inte är möjligt
att dra ledningarna med en lutning måste utsugningsledningarna åtminstone förläggas vågrätt och
får inte ha någon stigning i riktning mot PureMotion® M4-anläggningen.

i

Undantag vid uppställning på våningsplan: Engångsstigning från golvnivå till
apparatinloppshöjd, se även kapitel ”4.3.3 Anvisningar till uppställning på våningsplan
(montering av strömningsventilen)“ på sidan 23.

Vid installation av PureMotion® M4 på samma plan som behandlingsenheten finns det ofta en
stigning från rörledningsutgången till ingången i avskiljaranläggningen. Denna stigning är möjlig i de
flesta fall men måste klarläggas med din återförsäljare.

M4
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Undvika avlagringar:
Ledningarna måste installeras på ett sådant sätt att det inte kan samlas avlagringar. Steg, kanter,
stumsvetsningar (med utskjutande material) är inte tillåtna. Diameterreduceringar ska inriktas på
samma plan nedtill och med excentriska reduktionsstycken.
Bågnande ledningar (betydande viktökning genom vattenpåfyllning) ska undvikas med hjälp av
rörhållare.
4.2.6.2

Rörmaterial, krokrör och vinkelrör
Rekommenderat rörmaterial för sugledningen:
PVC-U- resp. PVC-H-ledningar för limning med en diameter på DN50 och med ett nominellt tryck på
10 bar (PN10, tillverkare: exempelvis Georg Fischer GmbH).
Röranläggningens delar måste klistras fast hermetiskt med svetslim enligt tillverkarens anvisningar.
○○ Riktningsändringar på 90° ska helst utföras med breda krokrör med en minimiradie R = 2*D (1).
○○ Använd inga 90°-vinkelrör (2).
○○ Det går att använda 2 x 45°-vinkelrör (4).
○○ Ledningsföreningar eller anslutning av en strömningsventil ska utföras gynnsamt för strömningen
med en Y-förgrening (5) och ev. med ett 45° krokrör (3) eller 45° vinkelrör (4).

1
2
3
4
5
Alternativ: HT-rör (PP) DN50 (samlingsledning) och DN40 (avgrening till behandlingsenhet).
Beakta här även den föredragna geometrin för ledningsföring.

4.2.7

Strömningsventil och strömningsmunstycken: Funktion och monteringsplats
OBSERVERA!
Risk för skada på utrustningen!
En felaktigt inbyggd, otillåtet förändrad respektive saknad strömningsventil inverkar negativt på
anläggningens driftsäkerhet, funktion och livslängd.
○○ Installera alltid strömningsventil med vakuumbegränsning (ingår).
○○ Beakta följande anvisningar för strömningsventiler noga.
Den medföljande strömningsventilen (–160 mbar) måste under alla omständigheter användas. I
vissa fall rekommenderas en installation av ventilen på en strömningstekniskt gynnsam plats.
I handeln vanligt förekommande strömningsmunstycken (ofta även felaktigt kallade strömningsventiler)
till direkt montering i behandlingsenheten har endast funktion av en bypass och har inte någon
vakuumreglerande funktion. Strömningsmunstycken sörjer för en permanent luftgenomträngning
som komplettering till sugkanylen och underlättar rörspolningen, särskilt efter att kanylen har hakats
upp. Dessa strömningsmunstycken är inte lämpliga för att ensamma begränsa vakuumet och ska om
det behövs installeras som ett komplement till strömningsventilen.

i
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En kompletterande montering av strömningsmunstycken rekommenderas uttryckligen
(ingår ej i leveransen), och är till och med nödvändigt i vissa anläggningar beroende på
sugrörens installation.
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Alternativa monteringsplatser för strömningsventilen
○○ Strömningsventilen monteras in i sugledningen bakom den sista behandlingsenheten:
Därmed garanteras ett konstant vakuum i hela ledningen och de anslutna stolarna. Den luftspolning av sugledningen som fås minskar tydligt risken för slamavsättning och stopp i sugrören.
○○ Återförd ledning i teknikrummet (se gröna ledningar i Bild 1 ”Installationsvariant våningsplan“ och Bild 2 ”Installationsvariant källare“ på sidan 22) med där installerad strömningsventil: optimal lösning med avseende på värmeavledning, ljuddämpning och rörspolning.
○○ Strömningsventilens inloppsöppning ska alltid förläggas uppåt, minst över samlingsrörets
överkant: Det hindrar vatten och fasta ämnen från att hamna i vakuumregleringens membran.
○○ Förlägg alltid inloppsöppningen så att inga lösa delar kan sugas in (tvätt, lappar, folie):
Det förhindrar en oönskad tillslutning av strömningsventilen.
Monteringsplats för strömningsmunstycken
Bigrenar till sugledningen för anslutning av ytterligare behandlingsstolar ska förses med strömningsmunstycken i stolarna, för att även här garantera en tillräcklig luftgenomströmning till mynningen i
huvudsugledningen.
Teknisk information:
Ett angränsande vakuum i sig självt ger ingen luftrörelse i en sluten sugledning. Endast när luft
utifrån kommer in i sugledningen, (genom sugkanyl, strömningsventil, strömningsmunstycke)
uppstår en sugströmning som sedan kan transportera bort vatten och fasta ämnen. Sugkanylen är
stängd i upphakat läge och en ledningsrenande sugström är inte möjlig efter upphakningen utan
strömningsventil respektive strömningsmunstycke. Med inbyggd strömningsventil blir följaktligen
endast den del i röranläggningen efterrengjord som ligger i flödesriktningen bakom strömningsventilen.
Monteringsplatsen är därför av avgörande betydelse.

i

○○ Strömningsventiler och strömningsmunstycken har även en viktig kylfunktion för
sugmaskinen. Genom tryckskillnaden från inlopps- till utloppssidan uppstår det
värme i sugmaskinen, som hålls nere genom vakuumbegränsningen och som förs ut
genom extraluften.
○○ Om strömningsventil saknas uppstår en för hög skillnad i tryck, vilket kan leda till brist
på eller för litet luftflöde. I värsta fall leder detta till att sugmaskinen skadas, men under
alla händelser leder det till onödigt hög strömförbrukning och överhettning.

Minimering av insugningsljud hos strömningsventilen
Konstruktionen hos en strömningsventil med vakuumbegränsning gör att den avger höga och hög
frekventa insugningsljud. Dessa räknas ofta felaktigt till sugmaskinen, eftersom ljuden alltid uppträder
tillsammans.
Dessa ljud kan minskas på följande sätt:
○○ Genom att använda en extra ljuddämpare (medentex artikelnummer A0000211) bakom strömnings
ventilens inlopp.
○○ Genom att förlägga rörledningen i ett annat utrymme som inte är ljudkänsligt, i vilket strömnings
ventilen ansluts (se Bild 1 ”Installationsvariant våningsplan“ och Bild 2 ”Installationsvariant källare“
på sidan 22).
○○ Genom anslutning av en flexibel vakuumslang (medentex artikelnummer A2100006) på strömnings
ventilens insugssida (insugningsljud är oftast tydligast vid strömningsventilens inloppsöppning). Den
fria änden läggs i ett rum som inte är ljudkänsligt.

M4
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4.3

Typiska installationsvarianter för rörledningarna

4.3.1

Ringledning (rekommenderad variant)
Varje behandlingsenhet ansluts i följd med avgreningar (DN40) till en central samlingsledning (DN50).
Strömningsventilen med vakuumbegränsning sätts på samlingsledningens ände bakom den sista
behandlingsenheten (med längst avstånd från amalgamavskiljaren).
Extra strömningsmunstycken på stolarna är en vettig komplettering, särskilt om tilledningarna till
samlingsröret har långa eller vågräta sträckor.

1
Frånluft
Hjälpluft
Luft/vatten/
fasta ämnen
Spillvatten

1 Frånluften leds ut utomhus eller ett biofilter installeras
Bild 1: Installationsvariant våningsplan

Frånluft
Luft/vatten/
fasta ämnen
Spillvatten

1

1 Frånluften leds ut utomhus eller ett biofilter installeras
Bild 2: Installationsvariant källare
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Stjärnförgrening
Ofta är en situation med en stjärnformad förgrening av sugrören eller med parallella ledningar standard.
För att begränsa vakuumet till ett förangivet och konstant värde, måste då alltid den medlevererade
strömningsventilen med vakuumreglering installeras som komplettering.

i
4.3.3

Montera strömningsventilen på änden av den avgrening som har den längsta resp.
strömningstekniskt minst fördelaktiga ledningen.
Ju större avstånd till sugmaskinen, desto bättre är spolnings- och rengöringseffekten
i sugrördragningen och desto konstantare är vakuumet på behandlingsenheterna.
Sätt in strömningsmunstycke i den andra avgreningens behandlingsenheter, för att garantera en minimiströmningshastighet i utsugningsledningens varje avgrening.

Anvisningar till uppställning på våningsplan (montering av strömningsventilen)
Om PureMotion® M4 monteras på samma våningsplan som behandlingsenheten, uppvisar sug
ledningen en stigning mot tankinloppet. (Sugledningen förläggs oftast under golvet eller i golvnivå.)
För att undvika rörstopp rekommenderar vi följande varianter:
○○ Föredraget: Installation av strömningsventilen i den ledningsdel som är direkt framför rörstigningen.
○○ Alternativt: Vid sugledningens ände bakom den sista behandlingsenheten.
Följande illustration visar ett exempel för en välkonstruerad stigning: Strömningsinsläppet är inkopplat
gynnsamt för strömningen före rörstigningen med en Y-förgrening och sker sidledes i sugriktningen.

6

7
5

3
4

2
1

Bild 3: Exempel på en välkonstruerad stigning (Se nästa sida för förklaringar till siffrorna)

M4
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1

Sugledningar med diametrar på mer än 50 mm nominell bredd, som kommer fram nedanför
tankinloppet (6) (äldre bestånd), måste minskas på golvnivå till 50 eller 40 mm, för att höja
strömningshastigheten för upptransporteringen av slam- och luftblandningen.

2

Strömningsventilens bypass-luftström i huvudsugströmmen måste förses med en Y-förgrening
placerad gynnsamt för strömningen. Inträdet ska ske sidledes i sugledningen, för att
möjliggöra en bättre uppvirvling av slammet och en effektivare rengöring av sugledningen än
vid en tillförsel av bypass-luft ovanifrån.

3

○○ Montera strömningsventilen med ett krokrör och eventuellt med ett förlängningsrör uppåt.
○○ Strömningsventilens inloppsöppning ska alltid förläggas uppåt, minst 20 cm över
samlingsrörets överkant: Det hindrar vatten och fasta ämnen från att hamna i
vakuumregleringens membran.
○○ Om det inte är möjligt att sätta in strömningsventilen omedelbart före stigningen, ska den
monteras bakom anslutningen till den sista behandlingsenheten i sugledningen (ingen
illustration).
○○ Störande ljud från strömningsventilen i praktikutrymmen kan elimineras genom att sätta
in extra ljuddämpare (kan beställas) (ingen illustration).
○○ Förlägg alltid strömningsventilens inloppsöppning så att inga lösa delar kan sugas in
(tvätt, lappar, folie): Det förhindrar en oönskad tillslutning av strömningsventilen.

4

Använd endast krokrör med stor radie för omlänkningar.
För en 90°-omlänkning kan även 2 x 45° vinkelrör användas.

5

○○ Genomför en stigning med ett under 45° uppåtgående rör eller med ett lodrätt rör (ingen
illustration).
○○ Förlägg inte röränden högre än tankinloppet.

6

Fäst i tanken med ett krokrör med stor radie eller med 2 x 45° vinkelrör.

7

Ställ upp avskiljare så lågt som möjligt. Helst på golvet.

Denna konstellation ger en optimal uppvirvling av amalgamslammet för uppåtgående transport och
förhindrar att slam avsätts och rörledningen stryps.
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Apparatdimensioner och platsbehov
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Dimensioner och vikt
Tankenhet H x B x D

mm

Vikt Tankenhet

kg

30

Sugmaskin stående H x B x D

mm

560 x 350 x 400

Sugmaskin hängande H x B x D

mm

790 x 350 x 400

Vikt sugmaskin

5.1.1

725 x 410 x 300

Tankenhet
8

kg
7

6

35

5

4

3

2

1

F

F
300

Ø50

E

E

Ø40

565

365

725

D

(Inloppshöjd)
(Einlaufhöhe)

D

Ø25

C

B

140

210

(Utloppshöjd)
(Auslaufhöhe)

C

410

B

300

Bild 4: Dimensioner tankenhet
Konstruiert von

A

Kontrolliert von

Genehmigt von

Datum

Rasche

M4-Montage-Doku
8

M4

7

6

5

4

3

Datum

A

05.12.2013

2

Ausgabe

1

Blatt

1/1

Rev. 1.1.246.0001.sv

26

5.1.2

Installation och första idrifttagning

Sugmaskin

Höjd stående på golv: 560 mm

Minimiavstånd
till kylinlopp:
100 mm

Total höjd hängande på vägg: 790 mm

Avstånd till brännbara material:
300 mm uppåt, 200 mm åt sidan

Bild 5: Dimensioner sugmaskin
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Uppställningsvarianter
Följande uppställningsvarianter är möjliga:
○○ Golv-väggmontering (rekommenderad variant)
○○ Golvmontering (alternativ)
○○ Vägg-väggmontering

5.2.1

Allmänna anvisningar för val av monteringsvariant
Vid väggmontering ska byggnadens förutsättningar alltid beaktas.
Väggmaterialet spelar en avgörande roll för ljudöverföringen. Vid tunna väggar måste man beakta en
möjlig ljudöverföring från sugmaskinen till andra utrymmen.
För montering på väggar i lätta material eller material med låg hållfasthet ska eventuellt särskilda
dyblar användas. Valet av monteringsdetaljer är apparatuppställarens ansvar.
För driftsäkerhetens skull ska en monteringsvariant med upphöjd sugmaskin föredras även om det
är uttryckligen tillåtet att ställa upp sugmaskinen på golvet.
Undantag: Använd inte varianten golvmontering om det föreligger risk för källaröversvämning.
Fäst, oberoende av monteringsvariant, till- och frånluftsslangarna med de medlevererade vägg
klämmorna. Lösa slangar kan oscillera och förslitas eller börja läcka.

5.2.2

Anvisningar vid användning av en efterkopplad lyftanordning
○○ Installera tankenheten på ett sådant sätt att förbindningen från avskiljarutgången till lyftanord
ningens inlopp uppvisar en kontinuerlig lutning.
○○ Säkra ledningen mellan lyftanordning och spillvattenrör för tryck på minst 1,5 bar (detta mottryck
kan byggas upp i en lyftanordning).
○○ Säkra lyftanordningen mot oavsiktlig förskjutning eller annan förflyttning.
○○ Lyftanordningen måste vara lukttät.
○○ Öppningen för luftning av lyftanordningen måste förses med ett filter med aktivt kol eller ledas ut
utomhus. Detta filter måste regelbundet bytas ut.

i

M4

○○ Om lyftanordningens behållare inte lyftas byggs det upp en luftkudde och mottrycket
leder till funktionsstörningar i amalgamavskiljarna.
○○ För bästa möjliga driftsäkerhet ska endast en lyftanordning användas som har
en övervakningsanordning, och lyftanordningen kontrolleras regelbundet. Vid
funktionsavbrott i lyftanordningen kopplas suganordningen ur.
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Golv-väggmontering (rekommenderad variant)
Tankenheten ställs upp direkt på en plan golvyta.
Motorns bottenplatta förses med vinkelstöd (ingår i leveransen) och skruvas fast i väggen.

Bild 6: Uppställningsvariant golv-väggmontering
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Golvmontering
Använd inte varianten golvmontering om det föreligger risk för källaröversvämning. Suganläggningen
kan ställas upp direkt på en plan golvyta.
Motorns bottenplatta och tankenheten levereras då med 4 gummifötter vardera. Denna monterings
variant tar kortast tid.

5.2.5

Vägg-väggmontering
Om byggnadsförhållandena kräver det, exempelvis om spillvattenanslutningen ligger högre än 200 mm
från golvet, måste tankenheten monteras på väggen för att garantera den nödvändiga lutningen.

OBSERVERA!
Risk för skada på utrustningen!
○○ Alla monteringsarbeten på väggen ska ske utan sugmaskin och utan avskiljare.
○○ Sugmaskin och avskiljare ska monteras först efter att motorfästet respektive tankenheten är
ordentligt installerade.
För jämna sten- och betongväggar ska de medlevererade dyblarna och skruvarna användas.
För montering av tankenheten i källaren på ojämna eller fuktiga väggar rekommenderar vi en
”svävande” montering framför väggen enligt följande illustration:
1. Fäst 4 extralånga M8-stockskruvar (medföljer ej) i väggen
genom borrhålen.
2. Rikta in grundmodulen med ett avstånd på 1 till 2 cm till
väggen med 8 brickor och muttrar och skruva fast. Det gör att
ojämnheter i väggen jämnas ut.
3. Se till att inte skruva fast apparaten så hårt att den sitter
ojämnt.

M4
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Installation vid exempelvis golv-väggmontering
OBSERVERA!
Risk för skada på utrustningen!
○○ Alla monteringsarbeten på väggen ska ske utan sugmaskin och utan avskiljare.
○○ Sugmaskinen ska först monteras efter att motorfästet respektive tankenheten är ordentligt
installerade.

i

För anvisningar till uppställning på samma nivå som tandläkarpraktiken, se ”4.3.3 Anvisningar till uppställning på våningsplan (montering av strömningsventilen)“ på sidan 23.
1. Ställ upp PureMotion® M4-tankenhet.

2. Montera motorbottenplattan med vinkelstöd och det
medföljande fastsättningsmaterialet på ett lämpligt ställe på
väggen. Sugmaskinen ska om möjligt placeras högre än
tankenheten.

OBSERVERA!
För litet avstånd kan hindra kylning.
○○ Inloppsgallret på motorns baksida måste ha ett avstånd på
minst 10 cm till väggen eller andra föremål, som annars
skulle hindra kylningen.
○○ Beakta sugmaskinens minimiavstånd till brännbara material
enligt ”Bild 5: Dimensioner sugmaskin“ på sidan 26.
3. Ställ sugmaskinen på gummifötterna.
4. Fäst sugmaskinen på gummifötterna med de medlevererade
skruvarna, brickorna och låsringarna.
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Anslutning av rör- och slangledningar
Alla rörledningar måste installeras i enlighet med lokala byggnadsföreskrifter.
Följande rör- och slangledningar måste anslutas:
○○ Sugledning från rörledningens utgång till tankenheten
○○ Sugledning mellan tankenhet och sugmaskin
○○ Frånluftsledning som leds ut utomhus eller till ett biofilter
○○ Spillvattenledning till svartvattenkanal

5.4.1

Sugledning från rörledningens utgång till tankenheten
○○ Avståndet mellan den fast installerade sugrörledningens ände och tankenheten ska vara cirka 50
till 100 cm.
○○ Den fasta sugrörsanläggningens ände ska ligga högre än tankenhetens inlopp.
○○ Anslutningen sker med den flexibla PVC-slangen (50 mm eller 40 mm i diameter) beroende på
rörsystemets diameter. För 50 mm finns det en vederbörlig reduceringsdel.

i

Även vid sugledningens sidledes tillopp ska den flexibla slangen läggas med
kontinuerlig lutning i flödesriktningen.
1. Anslut slangen med tankenhetens stuts.
○○ Vid riktningsändringar på den flexibla slangen på 90° eller mer
ska du använda de medföljande krokrören på 45°.

OBSERVERA!
En slang som har dragits med snäva radier kan gå sönder!
Utför inga riktningsändringar på mer än 30° med den flexibla
slangen.
2. Förkorta den medlevererade slangen så pass att den varken
är spänd eller bågnar.
3. Lås alla slangars slangövergångar med de medlevererade
slangklämmorna.
4. Lås slangen, särskilt vid vågrätt dragning, med de
medföljande väggklämmorna i korta avstånd så att den inte
bågnar. Tänk på att slangen kan bli mycket tyngre om det
bildas vattenansamlingar.

i
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Slangar och klämmor behöver regleras.
Efterdra slangklämmorna efter 15 minuter.
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Frånluftsledning
VARNING!
Infektionsrisk vid ofiltrerad frånluft
Behandlingsluft kan innehålla bakterier och virus.
○○ Frånluften får inte ledas in inomhus.

OBSERVERA!
Risk för skada på utrustningen!
Pilar på sugmaskinens båda ljuddämpare visar strömningsriktningen. Den måste ovillkorligen hållas.
1. Anslut flexröret i aluminium till motorns utlopp.
2. Koppla ihop flexröret med frånluftröret som leds ut utomhus eller till ett biofilter.
3. Installera vid behov ytterligare en ljuddämpare så nära som möjligt bakom sugmaskinens utlopp.
4. Lås fast flexröret med slangklämmor.
5. Fäst flexröret med väggklämmor så att det inte oscillerar. Slangarna kan annars ha en tendens
att svänga och riskera att skadas.
6. Efterdra slangklämmorna efter 15 minuter.

Bild 7: Sugmaskin med installerad frånluftsledning vid motorns utlopp
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Sugledning mellan tankenhet och sugmaskin
OBSERVERA!
Risk för skada på utrustningen!
Pilar på sugmaskinens båda ljuddämpare visar strömningsriktningen. Den måste ovillkorligen hållas.
1. Fäst den 50 mm tjocka slangen med en slangklämma på kondensatavskiljarens lock.
2. Korta av den andra slangänden så pass att slangen utan drag når ända till sugmaskinens
inloppsstuts (riktningspil på ljuddämparen, se bild 8).
3. Fäst slangänden med en slangklämma.
4. Fäst slangledningen med väggklämmor så att den inte oscillerar.

Bild 8: Sugmaskin med installerad sugledning vid motorns inlopp/Strömningsriktning IN
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Spillvattenledning

i

○○ Vid anslutning av en huvudspillvattenledning ska en fallsträcka ombesörjas för
spillvattnet, för att förhindra att exempelvis exkrement strömmar till apparaten.
○○ Det är inte tillåtet att använda extra backventil, sifon eller stanklås. Den helt
vattenfyllda avskiljaren fungerar som stanklås.

1. Anslut avloppsledningen till tandläkarpraktikens spillvattenledning (svartvattenkanal) utan krök
ningar, utan spänning och med en kontinuerlig lutning (använd vid behov de medföljande gummi
muffarna). Ledningen får inte bågna: Beakta vattnets vikt och använd eventuellt väggklämmor.
2. Undvik att koppla längre sträckor (rekommendation: max 70 cm till 1 meter) med den flexibla
slangen. Det är bättre att förlänga den fasta spillvattenledningen.
3. Kontrollera efter anslutningen av frånluftsledningen att den svarta vakuumledningen (12 mm)
sitter fast på båda sidor. (Vakuumledningen är förmonterad mellan tankens och backventilens
snabbkopplingar, men kan eventuellt lösgöras under installationsarbeten.)

Bild 9: Tankenhet med installerad spillvattenledning
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Elektrisk anslutning
FARA!
Livsfara genom elektrisk stöt!
○○ För arbeten på elektriska anläggningar (t.ex. montering av en 230-V- eller 400-V-uttag) är
särskilda fackkunskaper nödvändiga.
○○ Dessa arbeten får därför endast utföras av utbildade elektriker eller under deras ledning eller
uppsikt under noga iakttagande av EN 60204.
1. Anslut den medlevererade kontrollkabeln (2 Sub-D-kontakter)
vid sugmaskinens styrdosas anslutning X6.

2. Koppla in styrledningens andra ände i tankenhetens bussning
(X6).

3. Koppla ihop den tvåtrådiga säteskontaktkabeln mot
byggnaden (resp. i parallellkoppling med flera säteskontakter)
och mot apparaten med terminal X6.1.
4. Skruva fast kontakterna så att de inte dras ut oavsiktligt.

M4
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5.6
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Idrifttagning, inställningar och funktionstest
1. Ställ alla omkopplare på ”0”.
Stick in CEE-kontakten (400 V).
2. Koppla in huvudströmbrytaren.
LOGO!®-styrningens display kopplas in (timglas).
Efter ett par sekunder signalerar LOGO!®-styrningen
”Ready for operation” (klar för drift).
Möjliga felsituationer:
○○ Ingen indikering på displayen:
Kontrollera den bortfallna spänningen, 400-V-nät och D-Subkabel (24 V-försörjning för LOGO!®-styrning)
○○ ”Fault” visas:
Koppla ur huvudströmbrytaren och koppla sedan in den igen
(återställning av anläggningen).
3. Ställ väljaromkopplaren på ”MAN.” (manuell drift).
Sugmaskinen startar.

4. Kontrollera sugmaskinens rotationsriktning.
Det måste finnas ett tydligt vakuum i sugledningen:
Kontrollera om en sugverkan på undertrycksventilen eller ett
övertryck i frånluftsledningen kan fastställas.
I annat fall är motorns rotationsriktning fel.
Korrigering av det roterande flödet (uttag):
Det bästa är en korrigering av det roterande flödet i
vägguttaget. Skulle detta inte vara möjligt (t.ex. på grund av
spänningsfrånkoppling), korrigerar du rotationsriktningen på
stickkontakten.
Korrigering av rotationsriktningen på stickkontakten:
○○ Ställ väljaromkopplaren på ”0”.
○○ Koppla ur huvudströmbrytaren.
○○ Dra ut nätkontakten.
○○ Öppna nätkontakten och byt plats på de två trådarna i
position L1 och L2.
○○ Stäng nätkontakten och börja om med steg 2.
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5. Ställ väljaromkopplaren på ”0”.
Sugmaskinen stoppas utan dröjsmål.
6. Ställ sedan väljaromkopplaren på ”AUTO”.
Om alla säteskontakter är i nolläge får maskinen inte vara
igång.
7. Förbind kort säteskontaktens båda trådar eller dra kort ut en
sugslang ur fästet för att testa. Sugmaskinen måste starta och
åter stoppas efter 30 sekunder (eftersläpningstid).

i

5.6.1

Eftersläpningsstyrningen är fabriksinställd på 30
sekunder och ska inte underskridas. Efter denna tid
stoppas sugmaskinen, när alla säteskontakter är i
nolläge.

Ställa in eftersläpningstid
Fabriksinställningen på 30 sekunder är tillräcklig för de flesta tandläkarpraktiker med en suglednings
längd på upp till 30 m.
Rekommendation för inställning av eftersläpningstid vid längre ledningar:
○○ Minst 1 sekund per meter sugledning
○○ Aldrig kortare än 30 sekunder.
Det som ligger till grund för mätningen är den längsta sträckan från avskiljare till den mest avlägsna
behandlingsstolen. Förgreningar tas inte med.
Inställning av eftersläpningstid på LOGO!®-styrningen:
1. Tryck på den ”nedåtgående pilknappen” till dess att ”Set
Param” är valt i displayen.

2. Bekräfta med OK.
På displayen visas ”B11”. Den inställda eftersläpningstiden i
sekunder visas i formatet ”T = 30:00s” (exempel).
3. Bekräfta med OK.
Markören börjar blinka.
4. Ställ in det första fältet med knapparna ”Uppåtgående pil” och
”nedåtgående pil”.
5. Tryck på ”Högergående pil” för att ställa in nästa fält.
Fortsätt som i steg 4.
6. Tryck på OK för att spara värdet.

M4
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Avslutande kontroll av funktion och täthet
Kontrollera anläggningen på varje behandlingsstol med avseende på säteskontaktens korrekta funktion.
För att kunna avgöra tätheten låter du uppdelat över tre minuter minst 10 liter vatten sugas in genom
spottkopparna eller utsugningskanylen.
Kontrollera därefter anläggningen, sugledningens anslutningar och avskiljarna med avseende på täthet.

i

5.8

I varma källare med högre luftfuktighet kan det uppstå kondensvattenbildning på de
kallvattenfyllda avskiljarna. Detta ska inte förväxlas med vattenläckage på eventuella
otäta ställen.

Checklista efter montering
Checklista

Utfört?

Är tankenhet och motor uppställda plant och stadigt och uppmonterade på väggen
utan att sitta för hårt åtskruvade att de sitter ojämnt?
Är alla slangar och kablar låsta med väggklämmor, buntband etc.?
Har slangklämmorna efterdragits efter 15 minuter?
Har sugmaskinens matarriktning kontrollerats och jämförts med pilarna på
ljuddämparna?
Är hela frånluftsledningens diameter tillräckligt stor (inte avsmalnad eller hindrar
strömningen)?
Har frånluftsledningen letts ut utomhus eller anslutits till ett biofilter?
Har strömningsventil (ingår) och ev. strömningsmunstycke anslutits?
Om avskiljarna demonterats: Är de korrekt placerade och har anslutningarna monterats med silikonfett?
Har tätheten kontrollerats med minst 10 liter vatten?
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Drift
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Förutsättning: Huvudströmställaren måste stå på ”ON” (på).
PureMotion® M4s utsugnings- och amalgamavskiljningssystem har två driftsätt:
○○ Automatisk drift (”AUTO”): Suganläggningen kopplas in med säteskontakten och kopplas ur fördröjt
med eftersläpningstid.
○○ Manuell drift (”MAN.”): Sugmaskinen går i kontinuerlig drift till dess att den kopplas ur manuellt.
I detta driftsätt finns det ingen eftersläpningstid.

6.1.1

Välja automatisk drift med eftersläpningstid (föredraget)
För detta driftsätt måste en säteskontaktbrytare vara ansluten.
○○ Ställ väljaromkopplaren på ”AUTO”.
○○ Utdragen sugkanyl: Sugmaskinen är igång.
○○ Upphakad sugkanyl: Sugmaskinen stängs av fördröjt med
eftersläpningstid.

i
6.1.2

Sugsystemets eftersläpningstid är fabriksinställd på 30 sekunder. Denna tid kan
förlängas.
För att ställa in eftersläpningstiden på LOGO!®-styrningen se ”5.6.1 Ställa in
eftersläpningstid“ på sidan 37.

Välja manuell drift
Välj manuell drift när ingen säteskontaktbrytare finns eller är ansluten.
○○ Ställ väljaromkopplaren på ”MAN.”.
○○ Sugmaskinen går i kontinuerlig drift till dess att den kopplas ur
manuellt (väljaromkopplaren på ”0”).

M4
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6.2

Drift och rengöring

Rengöring
○○ Regelbunden daglig rengöring av sugslangarna, spillvattenledningarna och amalgamavskilj
ningssystemet är absolut nödvändig och ska ske med särskilda rengöringsmedel för dentala
utsugningssystem för att undvika mikrobiologisk kontaminering, skapande av biofilmer, avlagringar
och nedsmutsning.
○○ Efter en nyinstallation kan det genom den högre sugningseffekten leda till slamavlösning i den
befintliga sugledningen. Därför ska tankens innerfilter kontrolleras oftare under de första veckorna
och rengöras vid behov.

6.2.1

Säkerhetsanvisningar inför rengöring
VARNING!
Fara genom kontaminering / nedsmutsning
○○ Rengör sugledningarna, spillvattenledningarna och amalgamavskiljningssystemet varje dag
med ett i handeln vanligt förekommande rengöringsmedel för dentala suganläggningar.
Olämpliga rengöringsmedel inverkar negativt på anläggningens funktion
○○ Olämpliga rengöringsmedel kan utlösa kemiska reaktioner med amalgam och kvicksilver
respektive frisätta kvicksilverånga och andra giftiga ämnen. Kvicksilver i ångform eller utlöst
kvicksilver kan inte avskiljas.
○○ Använd inga kemiska rör- eller avloppsrengöringsmedel.
Risk för korrosion vid användning av avloppsrengöringsmedel
○○ Tankenhetens innerbeläggning och sugmaskinens aluminiumhölje kan ruggas upp och
korrodera av avloppsrengöringsmedel.
○○ Låt kvalificerade tekniker spola de sugrör som behöver rengöras.
Sweden Recycling hjälper gärna till med rådgivning rörande detta.
Fara vid olämplig hantering av rengöringsmedel
○○ Endast utbildad personal på praktiken får använda rengöringsmedlen.
○○ Använd uteslutande rengöringsmedel som är godkända för dentala utsugningssystem.
○○ Håll dig till exakt den koncentration som tillverkaren föreskrivit.
○○ Följ användningsanvisningarna för det valda rengöringsmedlet.

6.2.2

Rengörings- och desinficeringsmedel
För en optimal innerrengöring av våra apparater och för att undvika bakterieresistens i utsugningsanlägg
ningen rekommenderar vi att man använder vår produkt ”Recyclean R”.
Mer information:
○○ online (www.swedenrecycling.se)
○○ per telefon +46 (0)8-410 885 25.
Sweden Recycling rekommenderar att använda rengöringsmedel som inte skummar.
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Amalgamavskiljarna får UTESLUTANDE bytas ut av utbildade personer. Medarbetaren ska då ha
blivit insatt i förfarandet av serviceteknikern under installationen.
Skyddsklädsel ska bäras vid utbytet av amalgamavskiljarna. Som skyddskläder räknas skyddshandskar,
skyddsglasögon, munskydd och laboratorierock.
Amalgamavskiljarna får inte användas utöver det maximala utbytesintervallet.
Sweden Recycling eller Sweden Recyclings ombud informerar dig vid idrifttagningen av PureMotion® M4
vilka utbytesintervall som gäller för amalgamavskiljarna.
Byta ut amalgamavskiljare:
Förberedelse:
○○ Informera vid behov behandlaren om den planerade urkopplingen av anläggningen.
○○ Före utbytet av amalgamavskiljarna ska utsugningssystemet rengöras med ett i handeln vanligt
förekommande rengöringsmedel och anläggningen eftersugas i 1 till 2 minuter.
1. Koppla ur huvudströmbrytaren.

2. Lyft upp båda avskiljarna på inloppssidan (röd markering,
”IN”) 2 till 3 cm högt i cirka 10 sekunder. Det gör att
vätskenivån i avskiljarna sjunker något samt att mindre vätska
läcker ut vid bytet.
3. Fäll upp inloppsbryggan för att avlägsna den från avskiljarnas
inloppsstutsar (röd markering, ”IN”).
Genom förbindningarna kan rördragningen på tanksidan vara
kvar.

4. Stäng inloppsstutsarna med de nya avskiljarnas medföljande
skyddslock.
Skyddslocken måste haka i tydligt.

M4
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5. Dra upp utloppsbryggan från utloppsstutsarna (blå markering,
”OUT”) lodrätt uppåt.

6. Stäng utloppsstutsarna med de återstående två skyddslocken
från de nya avskiljarna.
7. Ta ut de båda amalgamavskiljarna.
8. Rengör rörledningarnas in- och utloppsstutsar invändigt med
en engångstrasa.

9. Stryk på silikonfett (medföljer) på tätningsringarna och de nya
amalgamavskiljarnas in- och utloppsstutsar.

10. Fetta även in rörstutsarnas innerväggar med silikonfett.

11. Sätt in de nya amalgamavskiljarna.

OBSERVERA!
Var uppmärksam på installationsriktningen:
Ingång: röd markering ”IN”,
Utgång: blå markering ”OUT”.
In- och utgång får inte förväxlas.
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12. Tryck fast utloppsbryggan lodrätt på utloppsstutsarna
(blå markering, ”OUT”).
13. Tryck fast inloppsbryggan lodrätt på inloppsstutsarna
(röd markering, ”IN”).

14. Packa ihop de använda amalgamavskiljarna i de nya
avskiljarnas originalförpackning för förvaring till dess att de
hämtas upp av Sweden Recycling.

i

M4

Ert Sweden Recycling-servicenummer för frågor rörande
avfallshanteringen: +46 (0)8-410 885 25
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7.2

Underhåll

Utbytesprotokoll för PureMotion® M4 amalgamavskiljare
Amalgamavskiljarna får inte användas utöver det maximala utbytesintervallet. Utbytesintervallen är
fastställda inom ditt avfallshanteringsavtal med Sweden Recycling.
Datum
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Underhållsprotokoll
I den här tabellen protokollför du de underhållsarbeten som utförs på PureMotion® M4 liksom särskilda incidenter.
Datum

M4

Namn

Genomfört underhåll / incidenter
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8

Feldiagnos / störningar

Feldiagnos / störningar
PureMotion®-produkterna har framtagits för en lång livslängd och kännetecknas av en låg störnings
känslighet. I de sällsynta fall det ändå förekommer en störning kan följande lista hjälpa dig att ringa
in den möjliga orsaken (för störningar som inte leder till frånslagning och störningar som leder till
frånslagning).

i

En otillräcklig sugeffekt beror ofta på stopp i sugledningarna!

En störning är oftast endast följden av en ej korrekt fungerande periferi: slamavsättningar i sugledning
arna eller feldimensionerade sugledningar, brist på eller felaktigt installerade strömningsventiler,
avsmalnade frånluftsdiametrar.
Störningen kan beroende på orsak avhjälpas av dentaltekniker (T) eller insatt praktikpersonal (PP).
Skulle ett fel uppstå som inte tas med i den här tabellen, kan du vända dig till produktsupporten.

8.1

Störningar som inte leder till frånslagning (avseende sugmaskinen)
Störning

Möjliga orsaker

Lösning

T

PP

Läckage på
amalgam
avskiljare eller
anslutnings
bryggor

Amalgamavskiljarens
O-ringstätningar är skadade eller
deformerade.

○○ Kontrollera avskiljaren med
avseende på korrekt placering
på bottenplattan.
○○ Byt ut O-ringarna.
○○ Sätt in O-ringarna med silikonfett.

X

X

In- eller utloppsbrygga är otät.

○○ Fastställ läckagets härkomst
○○ Byt ut länkkopplingarnas respektive O-ringar. Kontrollera att
avskiljarna och bryggorna sitter
korrekt och tryck till.
○○ Byt ut trasiga eller otäta bryggor.

X

X

Amalgamavskiljarens hölje eller
locktätning är skadad.

Öppna aldrig höljet!
Byt ut defekt(a) eller skadad(e)
amalgamavskiljare.

X

X

Övergångar säkrade med
slangklämmor är otäta, men
slangarna felfria.

○○ Om slangklämmorna är intakta
kan du försiktigt efterdra
förbindningen.
○○ Svårmanövrerade eller rostiga
klämmor ska bytas ut.

X

Anslutna slangar är otäta.

Byt ut otäta eller skadade slangar.

X

Nivåvakternas tätningar,
tanklocktätningen, pneumatik
anslutningarna eller
magnetventilens anslutningar är
otäta.

Efterdra respektive förskruvning
försiktigt och byt annars ut.

X

Läckage
i tanken
(huvudtank,
kondensat
avskiljare)
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Störning

Möjliga orsaker

Lösning

T

Låg sugeffekt

○○ Sugledningen har täppts till eller blivit trång på grund av avlagringar.

○○ Spola sugledningarna.
VARNING: Använd inga
kemiska avflödes- eller
rörrengöringsmedel. Dessa kan
utlösa kemiska reaktioner med
amalgam och kvicksilver och
frigöra kvicksilverånga.
Tankenhetens innerbeläggning
och sugmaskinens aluminiumhölje kan ruggas upp och korrodera.
Låt spola av sugrören av specialutbildade tekniker.

X

PP

Sweden Recycling hjälper gärna
till med rådgivning rörande detta.
Sugmaskinen
○○ Frånluftsledningarna har blivit
trånga, tilltäppta eller stängda
blir het och / eller sugeffekten ○○ Biofilter eller utloppsöppning
låg
är tilltäppt.
○○ Strömningsventilen är blockerad, tilltäppt eller nedsmutsad.
○○ Strömningsventilen har avlägsnats (= ej tillåtet).

8.2

Kontrollera flödet i frånluftsledningen. Varje förträngning och
varje böjning minskar sugeffekten
(se kap. 4.2.4 på sidan 18 och
kap. 5.2.4 på sidan 29).

X

Rengör eller byt ut.

X

X

Störningar som leder till frånslagning (avseende sugmaskinen)
(Efter felavhjälpningen behövs en omstart.)
Störning

Möjliga orsaker

Ingen
indikering,
displayen är
mörk

T

PP

Huvudbrytaren är urkopplad (säk- Återställ säkringen eller
ring eller jordfelsbrytare i strömjordfelsbrytaren. Klargör orsaken.
fördelaren, säkring i styrdosan
defekt).

X

X

Defekt säkring i styrdosan.

Kontrollera säkringen och byt ut
vid behov. Klargör orsaken till
felet.

X

○○ Kontrollera spänningsförsörjningen externt och internt.
○○ Kontrollera att kablar sitter ordentligt och att de inte är skadade.

X

Timglas lyser i ○○ Spänningsförsörjningen ~24V
är inte stabil.
displayen (utan
omstart av
○○ Automatisk omstart (vid spänanvändaren)
ningsfall från 5 ms).

M4

Lösning
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Störning

Möjliga orsaker

Lösning

T

PP

Indikering:

Systemförloppet (rörledningar,
tankfiltret) är tilltäppta.

○○ Kontrollera utloppet.
○○ Kontrollera filtret och rengör
vid behov.

X

X

Nedre nivåvakt kopplar inte.

○○ Kontrollera
ledningsdragningen.
○○ Kontrollera nivåvaktens
passage.

X

Nedre nivåvakt är klämd eller
nedsmutsad.

Kontrollera nivåvaktens rörlighet i
tanken och rengör.

X

Motorskyddsbrytaren är defekt,
eller felaktigt inställd.

Kontrollera motorskyddsbrytaren
resp. inställningsvärdet och ställ
in på motorns nominella strömstyrka.

X

Saknad fas motorskyddsbrytare,
glappkontakt etc.

Kontrollera motorkabel/-koppling.

X

Systemförloppet (rörledningar,
backventil, tankfilter) är tilltäppta.

○○ Kontrollera utloppet.
○○ Kontrollera tankfiltret och
rengör vid behov.

X

X

Amalgamavskiljare är tilltäppta.

Öppna aldrig höljet!
Byt ut amalgamavskiljare.

X

X

Sätt in nya avskiljare korrekt
(färgkod röd / blå).

X

X

○○ Skruva av ventilen och spola
igenom. Kulan måste kunna
rotera fritt.
○○ Byt ut skadad backventil.

X

Clogged
Drain
Abfluss
verstopft
(Avflödet är
tilltäppt)
[Förklaring:
nedre nivåvakt
öppnades i
>10 s]
Motorn resp.
Motorskyddsbrytaren
kopplar ur.

Indikering:
Overflow
Ueberlauf
(Överflöde)

In- och utloppssida har förväxlats.
[Förklaring:
övre nivåvakt
Blockerad eller nedsmutsad
öppnades
backventil.
längre än 3 s
eller tre gånger
i rad]
Indikering:
Fault
Fehler
(Fel)

Förklaring:
Denna indikering visas efter att ett av felen ”Clogged Drain / Abfluss verstopft”
resp. ”Overflow / Ueberlauf” har uppkommit och indikerats.
I detta fall ska möjliga orsaker för båda felen (se respektive punkter i den här
listan) kontrolleras.

Nollställa störning:
Efter att störningsorsaken har avhjälpts nollställs störningen enligt följande:
○○ Koppla ur huvudbrytaren och koppla sedan in den igen.
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2. SPRACHE:

5

3

1

brun

svart

N PE

PROJEKT:

ENTSTANDEN AUS:

C

D

W

6

5

MONTAG

NAME

ENTWICKLUNG/ABT.:

URSPRUNG:

M4

GEZ.

DATUM

M
3~

V

4

3

2.2kW

U

2

B

NAME

-M1

-K1

1

A

DATUM

400VAC
STRÖMFÖRSÖRJNING
CEE KONTAKT 16A

-X1 L1 L2 L3 N PE

5,6A

AENDERUNG

-Q1

grå

6

blå

4

PE

KUNDE:

KUNDE:

-T1

230V

12V

T3.15A

-F2

gul

BIELEFELD

MEDENTEX

12V

blå
orang

2

-F1

12V
svart

T1A

230V
PE

AENDER-NR.:

MASCH.-NR.:

12V

3

brun
röd

AUTO

4

3
4

3

-F3

5

T1A

CAGE CLAMP KLÄMMOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-S1

HAND

S T R OMV E R S O R G U N G
UND MOTOR 400VAC

-X2

MAN. 0 AUTO

4

-Q1

A2

A1

Säkringar/Fuses:
F1: T 1 A
F2: T 3,15 A
F3: T 1 A

-K1

MASCHINENTYP

PureMotion M4
Motorsteuerung

14

13

6

M4

ZEICHNUNGSNUMMER

7

grön

grön

1

2

3

4

5

BLATT

= 1.0
+S

brun

blå

röd

grå

rosa

violett

gul

svart

1

-X6.1

1

brun

blå

2

3

4

5

röd

grå

rosa

violett

gul

svart

-X6

8

6

7

8

9

6

7

8

9

F-BL.

S U B - D 9 HYLSA
FÖR STYRNING
S U B - D 9 HYLSA
FÖR FJÄRRKONTROLL

M4

3x400V/50Hz

2

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Nätanslutning, styrdosa och motor

SPANNUNG:

9.1

PLOT-DATUM: 08.06.15

Elektriska kopplingsscheman

grön-gul

9

PROWIN

1

Elektriska kopplingsscheman
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Spänningsförsörjning:
24 V AC över -X6 mellan Pin 5 och 6

B2 =
övre nivåvakt, stängd i viloläge

B1 =
nedre nivåvakt, stängd i viloläge

Motor klar

Nivå avflöde

Överflöde skydd

Start Autom

Störning

Klar

3-vägsventil

Start motor

9.2

Start Manual

8 ingångar
4 kontakt-utgångar 8A

50
Elektriska kopplingsscheman

Grundmodul och tankenhet

M4

blå

violett

svart
grå

röd
brun

pink

grön

Elektriska kopplingsscheman

Säteskontakt

Anslutningsdon

Sugmaskin
Sugmaskin

Systemets kabelförbindning 400 V, 3 ph, 50 Hz

pink

CEE KONTAKT

Tankenhet M2/M4

Motorbox M4

gul

9.3
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