
MarkoM

MMG12S4IHN GENERATOR MIKROFAL

Obsługa i konserwacja



Szanowny Kliencie.

Przekazujemy do użytku generator mikrofal MMG12S4IHN produkcji MARKOM. Jest to nowoczesne
urządzenie, które dzięki zastosowanym materiałom oraz rozwiązaniom technicznym pozwala na jego
efektywne wykorzystanie w usługach, przemyśle produkcyjnym lub do celów naukowych. Dokument ten
pomoże Państwu w obsłudze, konserwacji, transporcie i przechowywaniu urządzenia.

Prosimy o uważną lekturę niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

Przestrzeganie zawartych tutaj wskazówek oraz zaleceń uchroni Państwa przed niewłaściwym użytko-
waniem, uszkodzeniem urządzenia lub nieszczęśliwym wypadkiem podczas pracy.

Zalecamy aby instrukcja ta była zawsze dostępna dla osób bezpośrednio obsługujących urządzenie,
dlatego należy ją przechowywać i przewozić wraz z MMG12S4IHN . Na naszej stronie internetowej do-
stępna jest wersja elektroniczna zapisana w formacie pdf.

Uwaga

Urządzenie nie może być elementem wyposażenia w gospodarstwie domowym. Wytwarza energię mi-
krofalową dużej mocy. Źródło mikrofal zasilane jest napięciem : 4500 V. Niestosowanie się do zaleceń
producenta, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zasad BHP, może powodować utratę
zdrowia i być niebezpieczne dla życia.

UWAGA. Promieniowanie mikrofalowe.

UWAGA. Wysokie napicie.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych niewpływających na działa-
nie i parametry urządzenia



1 PRZEZNACZENIE

Generator mikrofal MMG12S4IHN jest urządzeniem przewidzianym do pracy w firmach usługowych oraz
systemach przemysłowych. Sposób wykorzystania i konkretne zastosowanie zależą wyłącznie od użyt-
kownika. Najczęściej używany jest z powodzeniem do:

• osuszania materiałów, fundamentów, ścian, konstrukcji budowlanych,

• hydroizolacji wykonywanej metodą termoiniekcji mikrofalowej,

• odgrzybiania i usuwania pleśni ze ścian, tynków, elewacji, konstrukcji drewnianych,

• likwidacji szkodników drewna w belkach, deskach, więźbie dachowej, meblach.

Zwarta budowa, prosta obsługa, zasilanie z sieci jednofazowej, niewielkie wymiary i stosunkowo mała
waga pozwalają na wykorzystywanie tego urządzenia w:

• budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (bloki, domy szeregowe)

• domach jednorodzinnych,

• obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, sklepy),

• budynkach biurowych (biura, sale konferencyjne),

• hotelach, motelach, zajazdach

• budynkach gospodarczych (obory, stajnie, stodoły, spichlerze),

• magazynach, wiatach,

• obiektach sakralnych (kościoły, cerkwie, kapliczki),

• budowlach historycznych (zamki, pałace, dworki)

• obiektach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale).

Rozwiązania techniczne, jakość wykonania, możliwość zamówienia urządzenia dostosowanego do in-
dywidualnych potrzeb oraz opcjonalne wyposażenie dodatkowe, stanowią o tym, że generator mikrofal
jest narzędziem uniwersalnym, które może służyć do zadań i w miejscach wyżej nie wymienionych.
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2 ZAGROŻENIA

MMG12S4IHN nie może być używany:

• w miejscach zagrożonych wybuchem lub do ogrzewania materiałów wybuchowych,

• zalanych wodą lub innymi płynami,

• w środowisku agresywnym chemicznie,

• w pobliżu źródeł ciepła (piece przemysłowe),

• w miejscach o zbyt niskiej temperaturze (chłodnie),

• w bezpośrednim kontakcie z żywnością i lekami,

• w pobliżu systemów komputerowych,

• w pomieszczeniach lub pojazdach z czułym sprzętem elektronicznym,

• w pobliżu urządzeń ratujących zdrowie i życie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy urządzenie może pracować w określonych warunkach, pro-
simy o konsultacje w tej sprawie.

Używanie MMG12S4IHN powinno odbywać się z zachowaniem nadzwyczajnych środków ostrożności.
Urządzenia wytwarzające mikrofale są źródłem promieniowania niejonizującego o dużej energii. Pro-
mieniowanie tego typu powoduje wzrost temperatury wewnątrzkomórkowej we wszystkich organizmach
żywych. Kierowanie tego urządzenia w stronę zwierząt i ludzi jest niedopuszczalne. Ochrona przed
zbędnym promieniowaniem mikrofalowym w miejscu pracy urządzenia jest podstawowym obowiązkiem
użytkownika i odpowiada za to bezpośrednio obsługa urządzenia.

Wytworzona przez MMG12S4IHN energia mikrofal może spowodować uszkodzenia urządzeń elektro-
nicznych, aparatury pomiarowej, sprzętu komputerowego, nośników danych, urządzeń medycznych.

W trakcie wykonywania usług, brak nadzoru ze strony obsługi może być przyczyną przegrzania osu-
szanego materiału, zniszczenia elementów, pękania drewna, odpadania i pękania płytek, kruszenia się
elementów gipsowych, złuszczania się farb, występowania przebarwień, deformacji cienkich materiałów,
pękania elementów szklanych, odpadania polichromii, zniszczenia tkanin i obrazów.

Bezpośrednie oddziaływanie na wszelkie instalacje gazowe może grozić wybuchem. W przypadku ko-
nieczności wykonania prac w pobliżu instalacji gazowych należy wykonywać takie prace wyłącznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem specjalisty odpowiedzialnego za instalacje tego typu.

Kontrola temperatury ogrzewanych materiałów i konstrukcji pozwoli uniknąć uszkodzeń instalacji wod-
nych, centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, linii energetycznych czy teleinformatycznych,
niezależnie od tego czy znajdują się na powierzchni, są zasłonięte, znajdują się w murze lub posadzce.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia, wypadki itp. powstałe w trakcie prowa-
dzenia prac: niezgodnie z zaleceniami, gdy nie przestrzegano zasad BHP, przez osoby nie posiadające
zalecanych szkoleń, przez osobę nieupoważnioną, gdy nie zabezpieczono właściwie miejsca pracy, bez
zezwolenia (jeżeli było ono wymagane), nie było odpowiedniego nadzoru itp.
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3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA

3.1 ZALECENIA

1. Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada lokalnym parametrom sieci
zasilającej.

2. Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.

3. Do falowodu zakończonego kołnierzem dołączyć promiennik, falowód, układ pomiarowy lub inne
urządzenie - w zależności od potrzeb.

4. Rozwinąć przewód sieciowy oraz sterujący.

5. Przy nagrzewaniu (osuszaniu) materiału promiennik powinien znajdować się jak najbliżej ogrze-
wanego elementu, w odległości nie większej niż 5cm.

6. Nie wolno włączać generatora MMG12S4IHN bez obciążenia (bez podłączenia do falowodu ele-
mentu lub układu, który zapewni odbiór mocy) ponieważ może to spowodować uszkodzenie urzą-
dzenia.

7. Wiązka mikrofal na złączach, mufach, śrubach itp. może powodować iskrzenie na styku metali,
dlatego nie należy kierować jej na działające instalacje gazowe, chemiczne itp.

8. Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby posiadające szkolenie BHP w zakresie
ochrony przed promieniowanie elektromagnetycznym.

9. Urządzenie użytkowane może być jedynie pod warunkiem, że zostały wyznaczone, oznakowane
i zabezpieczone strefy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Właściwa organizacja miejsce pracy oraz stosowanie adekwatnych do warunków lokalnych syste-
mów bezpieczeństwa muszą zapewniać ochronę przed szkodliwym promieniowaniem mikrofalo-
wym.

11. MMG12S4IHN nie może być użytkowany przez dzieci, osoby nieuprawnione, nie posiadające sto-
sownych szkoleń, o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, przez osoby nie
posiadające doświadczenia lub znajomości sprzętu.

12. Urządzenie nie może pozostawać bez nadzoru ze strony obsługi.

13. Obszar działania urządzenia musi być stale kontrolowany przy użyciu sprzętu do pomiaru promie-
niowania elektromagnetycznego.

14. Jeżeli osłona lub złącza przewodu zasilającego ulegną uszkodzeniu, powinny być wymienione na
nowe w celu uniknięcia zagrożenia.

15. Gniazdo zasilające, do którego zostanie podłączone urządzenie, musi być bezwzględnie wyposa-
żone w bolec ochronny.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie może być przenoszone przez jedną osobę
dorosłą (mężczyznę), jednak zaleca się aby MMG12S4IHN przenoszony był przez dwie osoby. Do
przenoszenia służą odpowiednie uchwyty.

3.2 OSTRZEŻENIA

1. Nie używać przedłużacza, który nie spełnia obowiązujących norm i przepisów elektrycznych.

2. Nie używać generatora, jeśli jest uszkodzony mechanicznie, działa w sposób nieprawidłowy lub
kołnierze mikrofalowe są nieszczelne.

3. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło z wysokości lub widać oznaki uszkodzenia.

4. Nie zbliżać się do urządzenia mikrofalowego bez potrzeby. Zabrania się przebywania przed wylo-
tem otwartego falowodu w czasie pracy urządzenia.
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5. Zabrania się wkładania jakichkolwiek materiałów czy elementów do falowodu lub promiennika.

6. Pod żadnym pozorem nie wolno podłączać lub odłączać kabli zasilających i sterujących gdy znaj-
dują się one pod napięciem.

7. Nie wolno podejmować prób otwierania obudowy lub demontażu jakichkolwiek stałych części urzą-
dzenia. Napraw lub przeglądów może dokonywać jedynie uprawniony serwis.

UWAGA

Wszystkie połączenia, falowody, kołnierze, uszczelki itp. powinny być pewnie zamocowane przy wyko-
rzystaniu wszystkich śrub.

Aby utrzymać urządzenie w należytym stanie technicznym a upływność mikrofal była na poziomie moż-
liwym do przyjęcia, urządzenie powinno być okresowo przeglądane. Przeglądy i konserwacje bieżące
może wykonywać użytkownik, przeglądy techniczne wiążące się ze zdejmowaniem obudowy musi prze-
prowadzić specjalistyczny serwis.

Jeżeli przewód zasilający lub sterujący ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez pro-
ducenta lub naprawiony przez wskazany zakład serwisowy.

3.3 W RAZIE POŻARU

Działanie energii mikrofalowej na materiał palny (drewno, papier, tkaniny itp.), gdy nie przestrzegano
zaleceń producenta oraz zasad BHP może spowodować przegrzanie materiału a nawet pożar. W takim
przypadku należy:

• natychmiast wyłączyć generator mikrofalowy,

• odłączyć MMG12S4IHN od sieci energetycznej,

• rozpocząć działania związane z gaszeniem pożaru, zgodnie i w kolejności określonej przepisami
BHP i postępowania podczas pożaru.

Do gaszenia pożarów urządzeń będących pod napięciem służą gaśnice proszkowe. Obsługa musi po-
siadać odpowiednie szkolenia BHP w tym zakresie. Ich przeprowadzenie należy do obowiązków Użyt-
kownika.
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4 INFORMACJE TECHNICZNE, WYPOSA ŻENIE

4.1 DANE TECHNICZNE

Zwarta i solidna konstrukcja MMG12S4IHN , przy małym ciężarze pozwala na precyzyjne ustawienie
urządzenia w wybranym miejscu. Do falowodu można dołączyć zgodny z jego standardem promiennik,
układ, urządzenie itp.

Urządzenie posiada magnetron stosowany w układach przemysłowych. Wraz z pozostałymi elementa-
mi tworzy profesjonalny generator mikrofal. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwoliły zamknąć
wszystkie elementy w jednej obudowie o niewielkich gabarytach.

Zdalne sterowanie generatorem, pozwala osobom obsługującym przebywać wyłącznie w strefach o mi-
nimalnym promieniowaniu mikrofalowym. Standardowa długość kabla sterującego wynosi 10m. Na za-
mówienie długość tego kabla może być zwiększona.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Częstotliwósć pracy 2450 ±50 MHz
Maksymalna moc wyjściowa 1260 W
Wyjście mikrofal falowód i kołnierz zgodny z normą zakładową
Napięcie zasilania 230 V:
Pobór mocy 1700 W
Zabezpieczenie sieci 10A
Chłodzenie wymuszony obieg powietrza 210 m3/h
Głośnósć 47 dB
System ostrzegawczy światło błyskowe
Stopién ochrony IP33
Wymiary 31x53x33 cm
Waga 28 kg
Długość kabla sterującego 10 m

4.2 TABLICZKA ZNAMIONOWA

Tabliczka znamionowa umieszczona na obudowie identyfikuje producenta i urządzenie. Zapisane na
niej dane odpowiadają konkretnemu urządzeniu. Dane zawarte w „Instrukcji obsługi i konserwacji” mogą
nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego, ponieważ instrukcja jest zbiorem informacji o wszystkich
produkowanych wersjach danego urządzenia. Na poniższym rysunku pokazano przykładową tabliczkę
znamionową.

MarkoM

Microwave generator

Output powerSerial number

Power supply

Frequency

www.markom.biz.pl

MMG12S4IHN

1,26 kW

1,8 kW

230 V  50 Hz

Energy consumption2450   50 MHz+-

09122012

Made in Poland
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4.3 OZNAKOWANIE

Na obudowie generatora oraz kasecie sterującej umieszczono elementy ostrzegawcze i informujące:

• tabliczkę znamionową,

• znak informujący o występowaniu promieniowania mikrofalowego,

• lampę błyskową informująca o uruchomieniu urządzenia,

• podświetlenie przełącznika informujące o uruchomieniu źródła mikrofal,

• logo producenta,

• opisy przełączników.

4.4 KABLE POŁĄCZENIOWE

Do zasilania i sterowania MMG12S4IHN służą odpowiednie kable.

Kabel zasilania sieciowego podłączany jest z jednej strony do gniazda sieci energetycznej, z drugiej do
gniazda na obudowie urządzenia. Przewody w kablu zazwyczaj są w kolorach odpowiadających nastę-
pującemu schematowi:

Zielony i żółty = uziemienie
Niebieski = zerowy
Brązowy = prądowy

Do sterowania (włączania i wyłączania poszczególnych układów urządzenia) służy kaseta z przełącz-
nikami, połączona z generatorem kablem wielożyłowym koloru szarego. Zakończony on jest wtykiem
przemysłowym. Kablem tym płynie prąd o napięciu 230V~.

Pod żadnym pozorem nie wolno podłącza ć lub odłącza ć kabli, którymi płynie prąd.

Każda zauważona usterka związana z gniazdami lub kablami powinna być bezzwłocznie usunięta przez
osobę do tego uprawnioną. Najlepiej gdy wykona to producent lub wyznaczony przez producenta serwis.
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4.5 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Do uruchomienia Generatora Mikrofal MMG12S4IHN nie są potrzebne inne układy, urządzenia czy sys-
temy. Dołączenie do falowodu odbiornika (obciążenia) w postaci np. promiennika pozwoli na skuteczną
i bezpieczną emisję mikrofal. Na podstawie warunków technicznych i organizacyjnych w miejscu pra-
cy, obsługa urządzenia decyduje o podjęciu odpowiednich działań i zastosowaniu właściwych środków
technicznych zapewniających bezpieczną i komfortową pracę.

Na specjalne zamówienie MMG12S4IHN dostosowywany jest do współpracy z zewnętrznymi systemami
bezpieczeństwa tj. bariery optyczne. Dodatkowym wyposażeniem może być:

• promiennik dobrany pod względem parametrów do konkretnego zastosowania,

• falowód sztywny lub giętki o odpowiedniej długości,

• niezbędne elementy toru falowodowego (tłumik, tuner itp.),

• zewnętrzne systemy bezpieczeństwa.

W zależności od wykonywanych zadań, zaleca się aby ekipa obsługująca urządzenie mikrofalowe była
wyposażona w:

• konstrukcję wsporczą (podnośnik) pozwalającą na łatwe i bezpieczne przemieszczanie
MMG12S4IHN w poziomie i pionie,

• urządzenie do pomiaru gęstości powierzchniowej mocy mikrofal z zakresem 0–100 W/m2

(0–10 mW/cm2),

• urządzenie do bezdotykowego pomiaru temperatury (pirometr, kamera termowizyjna) z zakresem
pomiaru -20 – +200°C,

• protimeter (wilgotnościomierz) umożliwiający pomiar wilgotności materiałów budowlanych i drew-
na,

• urządzenie do lokalizacji kabli, rur, instalacji,

• uniwersalny miernik napięcia,

• taśma wygradzająca,

• znaki i tablice ostrzegawcze wymagane przepisami.
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5 INSTALACJA

Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej należy sprawdzić czy generator nie jest uszkodzo-
ny (czy elementy obudowy nie są wygięte lub źle założone, przewody i kable nie są przecięte, a wtyki
i gniazda nie są zniszczone).

Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędny jest obieg powietrza wewnątrz obudowy. W tym
celu należy zostawić nie mniej niż 5 cm wolnego miejsca przed każdym wlotem / wylotem powietrza. Nie
wolno zakrywać ani blokować żadnych otworów wentylacyjnych urządzenia.

Urządzenie jest wyposażona w kabel posiadający wtyczkę z przewodem uziemiającym. W razie zwarcia,
uziemienie redukuje ryzyko porażenia prądem poprzez „ściągnięcie” energii elektrycznej przewodem do
gniazdka elektrycznego. MMG12S4IHN należy podłączać do sieci energetycznej o odpowiednich para-
metrach technicznych. Wysokie napięcie bez zastosowania środków bezpieczeństwa może spowodo-
wać pożar lub inny wypadek.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia, instalacji energetycznej, innych
urządzeń oraz obrażenia ludzi, powstałe w wyniku błędów obsługi lub niezastosowania się do procedur
związanych z podłączeniem urządzenia do źródła prądu.

Pomimo zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych praca urządzenia może spowodować
zakłócenia w pracy odbiornika radiowego, telewizora, czy innego sprzętu elektronicznego.

5.1 GENERATOR

2 3 5 6 7
8 9 10

4

111213

1

14

1. Wloty powietrza z ekranami EMI.

2. Tabliczka znamionowa.

3. Gniazdo napięć sterujących.

4. Lampa błyskowa.

5. Znak ostrzegawczy.

6. Gniazdo zasilające.

7. Bezpiecznik.

8. Elementy obudowy.
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9. Falowód zakończony kołnierzem.

10. Osłona falowodu.

11. Elementy chroniące krawędzie.

12. Uchwyty do przenoszenia.

13. Logo producenta.

14. Wentylator z ekranem EMI.

Generator ma konstrukcję szkieletową, która wraz z elementami obudowy wykonana jest w całości z alu-
minium. Szkielet zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji. Malowana proszkowo obudowa nadaje
urządzeniu estetyczny wygląd. Gumowe elementy chronią krawędzie obudowy w miejscach najbardziej
narażonych na uszkodzenia. Przenoszenie urządzenia odbywa się przy użyciu zamocowanych uchwy-
tów.

Generator wyposażono w system chłodzenia powietrzem. Widocznymi na zewnątrz elementami tego
systemu są osłony założone na wloty / wyloty powietrza. Osłony te wykonane z metalowej siatki są rów-
nocześnie filtrami EMI blokującymi promieniowanie mikrofalowe mogące wydostać się z obudowy.

Osłona falowodu chroni element promieniujący przed kurzem i brudem. Wykonana z tworzywa sztucz-
nego, w niewielkim stopniu tłumi mikrofale.

Włączenie zasilania powoduje automatyczne uruchomienie lampy błyskowej. Ma ona za zadanie ostrze-
gać przebywające w pobliżu osoby o uruchomieniu (pracy) urządzenia generującego energię mikrofalo-
wą. Lampa ta działa bez przerwy, do momentu wyłączenia urządzenia.

Kaseta sterująca wyposażona jest w dwa przełączniki. Pierwszy opisany jest jako „POWER”. Urucho-
mienie jakiegokolwiek układu MMG12S4IHN jest możliwe jedynie po włożeniu kluczyka i przekręceniu
go w prawo o 45o. Uruchamiane są wtedy podstawowe układy tj. wentylacja czy system ostrzegawczy.
Bez kluczyka osoby niepowołane nie mogą uruchomić MMG12S4IHN .

Drugi przełącznik, opisany jest jako „GENERATOR”. Przy jego pomocy uruchamiane jest źródło mikrofal.
Po przekręceniu w prawo o 45o zapala się lampka podświetlająca przełącznik na czerwono. Oznacza to,
że uruchomione zostało źródło generujące mikrofale.

5.2 OGRANICZANIE DOSTĘPU DO URZĄDZENIA

MMG12S4IHN wytwarza energię mikrofal dużej mocy. Jeżeli do falowodu dołączony zostanie promien-
nik, to mikrofale z generatora zostaną skierowane na wybrany obiekt. W czasie normalnej pracy, wokół
MMG12S4IHN możliwe jest występowanie miejsc, w których przekroczone zostają dopuszczalne war-
tości gęstości powierzchniowej mocy mikrofal. Poszczególne państwa ustalają własne dopuszczalne
wartości wewnętrznymi przepisami i normami. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się
do tych zaleceń i przestrzegać lokalnych unormowań prawnych.

Jeżeli urządzenie pracuje na stałe w jednym miejscu, to jednorazowo wyznacza się strefy bezpieczeń-
stwa wokół urządzenia i zabezpiecza się ten obszar zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do obowiąz-
ków użytkownika należy przeprowadzanie okresowych kontroli miejsca pracy.

Jeżeli urządzenie jest przenoszone lub przesuwane na nowe miejsce, to należy za każdym razem wy-
znaczyć nowe strefy bezpieczeństwa i zabezpieczyć obszar ich występowania zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami.

Organizacja miejsca pracy urządzenia, oznakowanie, sygnalizacja, stosowane bariery itp. mają unie-
możliwić dostęp osób niepowołanych do wyznaczonych stref jak i do samego urządzenia. Jeżeli jest
to tylko możliwe i uzasadnione to należy stosować systemy, które automatycznie wyłączają generator
mikrofal w sytuacji, gdy ma miejsce próba wejścia w określoną strefę podczas pracy urządzenia.
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MMG12S4IHN w wersji podstawowej nie jest wyposażony w układy współpracujące z zewnętrznymi sys-
temami bezpieczeństwa i do użytkownika należy zapewnienie właściwych środków do bezpiecznej pracy
urządzenia. MMG12S4IHN w wersji rozbudowanej posiada układy, które współpracują z zewnętrznymi
systemami bezpieczeństwa takimi jak bariery świetlne czy czujniki nacisku, które zgodne są z zalece-
niami unijnych dyrektyw i norm.

5.3 ZALECANE SYSTEMY BEZPIECZE ŃSTWA

MMG12S4IHN w wersji rozbudowanej może być zintegrowany z zewnętrznym systemem bezpieczeń-
stwa. Wbudowane układy oraz złącza zgodne są ze standardami obowiązującymi w przemysłowych
systemach ograniczających dostęp przez niepowołane osoby do wyznaczonych stref lub urządzeń. Wy-
różnić można kilka systemów, które spełniają wymagania określone w przepisach. Należą do nich:

• skaner laserowy,

• bariera optyczna,

• kurtyna świetlna,

• ogrodzenie bezpieczeństwa,

• czujniki nacisku.

Stosując takie lub podobne systemy, zwrócić należy uwagę czy spełniają one warunki stawiane przemy-
słowym systemom bezpieczeństwa, współpracującym z mikrofalowymi urządzeniami grzejnymi, prze-
znaczonymi do zastosowań przemysłowych i naukowych.
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6 OBSŁUGA

6.1 PIERWSZE URUCHOMIENIE

Obsługa i uruchomienie Generatora Mikrofal MMG12S4IHN jest niezwykle proste.

Po wypakowaniu ze skrzyni transportowej, należy rozwinąć i sprawdzić wszystkie kable. Zwiniętych kabli
(sterujący lub zasilający) nie wolno podłączać, ponieważ podczas pracy mogą ulec uszkodzeniu. Należy
sprawdzić czy źródło zasilania spełnia odpowiednie warunki techniczne. Należy przeprowadzić kontrolę
gniazd, przełączników oraz innych elementów urządzenia czy nie widać uszkodzeń.

Miejsce pracy powinno być przygotowane w sposób zgodny z zasadami BHP i ochrony osób oraz mie-
nia.

Do falowodu podłączyć promiennik lub inny odbiornik (obciążenie). Służy do tego kołnierz mikrofalowy.
Połączenie realizowane jest przez skręcenie kołnierzy mikrofalowych generatora i odbiornika przy po-
mocy wszystkich 10-ciu śrub. Nie można łączyć kołnierzy o różnych wymiarach lub standardach.

Generator umieścić w wybranym miejscu. Podłączyć wszystkie kable do właściwych gniazd. Ułożyć je
w sposób, który będzie jak najmniej przeszkadzał podczas wykonywania prac. Podłączyć kabel zasila-
jący do gniazda sieciowego.

Jeżeli stosowany jest zewnętrzny system bezpieczeństwa w postaci barier, to należy go rozpakować,
ustawić, uruchomić i wykonać testy zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.

Po spełnieniu wszystkich warunków bezpiecznej obsługi i pracy można włączyć zasilanie urządzenia.
Uruchomione zostaną tym samym podstawowe układy MMG12S4IHN . W następnym kroku można uru-
chomić drugim przełącznikiem źródło wytwarzające mikrofale.

Po uruchomieniu generatora niezbędne jest wyznaczenie stref bezpieczeństwa zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami BHP. Strefy te należy oznaczyć a w przypadku stosowania zewnętrznego systemu
bezpieczeństwa, ustawić go w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do tych stref.

Możliwe jest używanie więcej niż jednego urządzenie MMG12S4IHN w tym samym czasie i tym samym
miejscu. Takie działanie zwiększy efektywność prowadzonych prac. Należy unikać ustawiania generato-
rów naprzeciw siebie, nawet jeżeli rozdzielone są ogrzewanym materiałem. Ponieważ nie wolno zasła-
niać otworów wentylacyjnych, więc nie należy niczego stawiać na pracującym urządzeniu. Ustawianie
generatorów obok siebie jest możliwe, jedynie przy zachowaniu minimum 5-cio centymetrowego odstę-
pu, celem zapewnienia właściwego obiegu powietrza wewnątrz obudów.

MMG12S4IHN w zasadzie jest urządzeniem pracującym bezobsługowo, jednak ze względu na możli-
wość wystąpienia zagrożeń związanych z promieniowaniem mikrofalowym jak również w celu kontroli
temperatury ogrzewanego materiału nie należy opuszczać miejsca pracy urządzenia. Opuszczając sta-
nowisko pracy należy MMG12S4IHN wyłączyć, wyjąć i zabrać klucz uruchamiający urządzenie.
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6.2 ZAKOŃCZENIE PRACY

Po zakończeniu wszystkich prac z wykorzystaniem MMG12S4IHN , należy wyłączyć układ generujący
mikrofale oraz zasilanie urządzenia. Można odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.

Jeżeli MMG12S4IHN jest wykorzystywany jako urządzenie przenośne (mobilne) i był stosowany ze-
wnętrzny system bezpieczeństwa to w następnym kroku należy go wyłączyć, odłączyć od sieci zasilają-
cej i zdemontować.

Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do usunięcia stosowanych znaków i ostrzeżeń.

Wszystkie urządzenia należy wstępnie oczyścić z pyłu i kurzu, spakować, przygotować do transportu.

6.3 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie w zasadzie nie wymaga prac konserwacyjnych. Należy jednak pamiętać o okresowym
oczyszczeniu filtrów powietrza (osłon wentylatora). W tym celu wystarczy odkurzaczem odessać zbędny
kurz oraz drobiny materiału z zewnętrznej części filtrów.

Obudowę wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką z odrobiną płynu do mycia naczyń. W czasie tych prac
nie należy używać ostrych przedmiotów ani środków chemicznych o silnym działaniu żrącym lub roz-
puszczającym.

Nie należy płukać urządzenia ani żadnego z jego elementów pod bieżącą wodą lub zanurzać w wodzie.

Wszelkie inne prace konserwacyjne lub przeglądy należy powierzyć producentowi lub wskazanemu ser-
wisowi.

12



7 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

7.1 SKRZYNIE TRANSPORTOWE

MMG12S4IHN dostarczany jest do Użytkownika w zamykanej skrzyni transportowej wykonanej z drew-
na. Zapewnia to bezpieczny transport i magazynowanie urządzenia wraz z kompletem kabli. Konstruk-
cja skrzyni oraz jej wytrzymałość pozwalają na przewożenie urządzenia dowolnym środkiem transportu.
Skrzynia posiada certyfikat fitosanitarny niezbędny przy przekraczaniu granic dowolnego państwa.

Uszkodzoną lub zużytą w drodze normalnej eksploatacji skrzynię, prosimy zutylizować w sposób nieza-
grażający środowisku.

Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy trzymać z dala od dzie-
ci.

7.2 PRZECHOWYWANIE

Generator mikrofal MMG12S4IHN jest urządzeniem zawierającym szereg elementów wrażliwych na
wstrząsy, uderzenia, upadek z wysokości, atmosferę agresywną chemicznie oraz wodę. Należy go prze-
chowywać podobnie jak większość urządzeń elektronicznych: w pomieszczeniach suchych i w tempera-
turze pokojowej. Zaleca się aby do transportu i magazynowania urządzenia używać fabrycznej skrzyni.

Przed dłuższym okresem magazynowania należy przeprowadzić okresową konserwację urządzenia.

7.3 WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania należy urządzenie skasować w sposób niezagrażający środowisku
naturalnemu. Nie wolno usuwać go jak normalne odpady komunalne, lecz oddać do punktu zbiórki i re-
cyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa sztuczne oraz elementy metalowe nadają się do przetworzenia.
Dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiałów, wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego śro-
dowiska.

Adresy punktów usuwania zużytych urządzeń znajdziecie Państwo w urzędach administracji lokalnej.
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8 DANE TELEADRESOWE

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące eksploatacji urządzenia lub informacje zawarte w instrukcji są
w jakimś stopniu niejasne – prosimy o kontakt. Udzielona zostanie Państwu wyczerpująca odpowiedź.

Na stronie internetowej znajdą Państwo dodatkowe informacje o zastosowaniach i możliwościach jakie
daje używanie naszych urządzeń.

MARKOM tel.: +48 32 22 00 580 e-mail: markom@markom.biz.pl
41-100 Siemianowice mobile: +48 535 876 135 www.markom.biz.pl
ul.Powstańców 24/2
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