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Copyright 

De informatie in deze handleiding is vertrouwelijk tussen Van Amerongen en de klant en blijft 

het exclusieve eigendom van Van Amerongen. Geen enkel onderdeel van deze handleiding 

mag worden gereproduceerd of beschikbaar worden gesteld aan derde partijen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Amerongen. 

Copyright ©2015 van Van Amerongen CA Technology B.V. Alle rechten voorbehouden. 

Disclaimer 

Van Amerongen is niet verplicht om bestaande klanten op de hoogte te brengen van de 

verdere ontwikkeling van de apparatuur, de betreffende software, de bijbehorende 

onderdelen en de handleidingen. 

Van Amerongen heeft deze handleiding met zorg samengesteld en de handleiding is 

geactualiseerd, maar kan niet garanderen dat deze geen fouten bevat. Geef eventuele fouten 

of ontbrekende informatie aan ons door om de documentatie te verbeteren. Zie Vragen en 

opmerkingen op pagina 10. 

Garantie 

Behalve als anders is overeengekomen in het koopcontract, is de volgende garantie van 

toepassing op het product: 

▪ De garantieperiode is 1 jaar vanaf de factuurdatum of 2000 bedrijfsuren (wat het eerst van

toepassing is).

▪ De garantie kan niet worden overgedragen op een andere partij dan de oorspronkelijke

(geregistreerde) klant.

▪ Binnen de garantie is Van Amerongen alleen verplicht om onderdelen (of de volledige

machine) gratis te repareren of te vervangen. Van Amerongen kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor schade of verliezen veroorzaakt door storingen in de machine. De

klant wordt geadviseerd om altijd een reservefaciliteit stand-by te hebben.

▪ Verbruiksartikelen, zoals filteronderdelen, vallen niet onder de garantie.

▪ De garantieperiode voor gerepareerde of vervangen onderdelen is gelijk aan de resterende

garantieperiode.

▪ Wanneer onderdelen of de volledige machine naar Van Amerongen getransporteerd

moet(en) worden, moet(en) deze gefrankeerd worden verzonden en neemt de klant de

kosten voor zijn rekening. Van Amerongen retourneert de onderdelen of de machine en

neemt hierbij de kosten voor de verzending voor zijn rekening wanneer de garantie geldig

is. Wanneer de garantie niet geldig is, worden de onderdelen of de machine op kosten van

de klant geretourneerd.

▪ De garantie vervalt wanneer de klant de machine niet volgens de instructies van Van

Amerongen, die zijn vermeld in de meegeleverde documentatie of zijn gegeven tijdens een

introductietraining, gebruikt en onderhoudt. Het is aan Van Amerongen om dit te bepalen.

▪ De garantie vervalt als de machine defect is geraakt door abnormale omstandigheden,

zoals blootstelling aan brand, water of andere overmacht.
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▪ De garantie vervalt wanneer de klant de machine aanpast of een andere partij dan Van 

Amerongen of een van de erkende dealers onderhoud laat uitvoeren. 

Raadpleeg het koopcontract voor meer informatie over de garantie. 
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Claimprocedure 

Wanneer u een claim wilt indienen: 

1. Voor het indienen van een claim hebt u de volgende informatie nodig: 

▫ het modelnummer van de machine 

▫ het serienummer van de machine 

▫ de factuurdatum 

▫ het huidige aantal bedrijfsuren 

▫ de onderhoudsgeschiedenis 

2. Neem contact op met Van Amerongen en leg de storing uit. 

3. Volg de aanwijzingen van Van Amerongen. 

Wanneer de volledige machine of onderdelen daarvan naar Van Amerongen 

getransporteerd moet(en) worden, moet(en) deze goed worden verpakt. Van Amerongen 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tijdens het transport. 
 

Contactinformatie 

Van Amerongen CA Technology B.V. 

Adres : Biezenwei 6 

4004 MB Tiel 

Nederland 

Telefoon : +31 (0)344 670 570 (tijdens kantooruren in Nederland) 

+31 (0)6 53 944 214 (buiten kantooruren in Nederland) 

Fax : +31 (0)344 670 571  

E-mail : service@serfac.com 

website : www.van-amerongen.com 
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1 Informatie over deze handleiding 

1.1 Doel van deze handleiding 

Deze handleiding is van toepassing op de stikstofgeneratormodellen VPSA06, VPSA11, VPSA16, 

VPSA21, VPSA28, VPSA40, VPSA60 en VPSA85 van Van Amerongen (hierna de 'machine', 

'stikstofgenerator' of 'VPSA-eenheid' genoemd). De handleiding geeft alle informatie die nodig 

is om de machine op uw adres te ontvangen, te bedienen en om eenvoudige 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op een veilige en doeltreffende manier. De 

handleiding geeft ook informatie over hoe u mogelijke problemen kunt verhelpen. 

Van Amerongen of een erkende dealer zorgt voor de installatie, het in bedrijf stellen en het 

onderhouden van de machine. Daarom worden deze onderwerpen slechts kort beschreven. 
 

1.2 Doelgroep van deze handleiding 

Deze handleiding is bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de ontvangst van de 

apparatuur bij aflevering, bij het bedienen van de apparatuur en bij het uitvoeren van 

eenvoudige onderhoudshandelingen. Hierbij wordt aangenomen dat deze medewerkers enige 

technische opleiding hebben genoten en enige ervaring hebben, in ieder geval genoeg om 

deze handleiding te begrijpen en dat zij veilig en goed hun werkzaamheden volgens de 

plaatselijke regelgeving kunnen uitvoeren. 
 

1.3 Beschikbaarheid van deze handleiding 

Deze handleiding moet te allen tijde beschikbaar zijn en op of bij de machine worden bewaard. 
 

1.4 Gebruikte aanduidingen 

In deze handleiding worden de volgende aanduidingen gebruikt: 

DEZE AANDUIDING wordt gebruikt om een bedieningselement aan te geven en DEZE AANDUIDING 

wordt gebruikt om de betreffende instelling of waarde aan te geven (bijvoorbeeld: "Stel PURITY 

in op HIGH"). 

Opmerking – Deze aanduiding geeft aanvullende informatie die handig kan zijn bij 

het uitvoeren van werkzaamheden of om problemen te voorkomen. 

 

LET OP – Deze aanduiding waarschuwt voor een situatie die letsel of materiële 

schade kan veroorzaken wanneer de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd. 
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WAARSCHUWING – Deze aanduiding waarschuwt voor een situatie die ernstig of 

fataal letsel of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken wanneer de 

veiligheidsinstructies niet worden nageleefd. 

 

GEVAAR – DEZE AANDUIDING WAARSCHUWT VOOR EEN SITUATIE DIE ERNSTIG OF FATAAL 

LETSEL OF AANZIENLIJKE MATERIËLE SCHADE ZAL VEROORZAKEN WANNEER DE 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NIET WORDEN NAGELEEFD. 

 

Alle drukwaarden die in deze handleiding worden vermeld, zijn in bar overdruk in verhouding 

tot de atmosferische druk. Op de inscriptieplaat wordt dit aangeduid als "bar(g)". Wanneer de 

drukwaarde absoluut is, wordt dit aangegeven als "bar(a)"). 
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1.5 Gerelateerde documenten 

Behalve deze handleiding worden bij aflevering de volgende documenten geleverd: 

▪ handleiding van de vacuümpomp 

▪ handleiding van de blower 

▪ elektriciteitsschema 

▪ CE-conformiteitsverklaringen (1 voor de VPSA-eenheid als geheel en 1 voor de tanks die de 

druk moeten verdragen) 

▪ certificaat van de overdrukkleppen die de tanks beschermen tegen een te hoge druk 

▪ rapport van de fabrieksacceptatietest 
 

1.6 Vragen en opmerkingen 

Lees deze handleiding door en zorg dat u de inhoud van de handleiding volledig begrijpt 

voordat u werkzaamheden aan of met de machine uitvoert. Neem contact met ons op 

wanneer iets niet duidelijk is. 

Informeer ons over eventuele fouten in deze handleiding of geef opmerkingen hierover aan 

ons door, zodat wij onze producten en informatie verder kunnen verbeteren. U kunt ons een 

e-mail sturen, service@van-amerongen.com, waarin u het documentnummer en de pagina 

waarover u opmerkingen hebt, vermeldt. Geef uw opmerkingen in duidelijke bewoordingen 

aan ons door. U kunt ook de pagina met uw geschreven opmerkingen scannen. 
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2 Veiligheid, gezondheid en omgeving 

WAARSCHUWING – Alle medewerkers die met de machine werken, of die de 

ruimtes binnengaan waar de machine is geplaatst of ruimtes binnengaan die 

door de machine van gas worden voorzien, moeten de veiligheidsinformatie en 

instructies in dit hoofdstuk naleven. 

De eigenaar van de machine moet maatregelen nemen om de veiligheid van de 

medewerkers te garanderen en moet de medewerkers goed instrueren. 

 

2.1 Mechanische gevaren 

▪ Raadpleeg het gedeelte De machine heffen op pagina 29 wanneer u de machine wilt 

verplaatsen. De machine is zwaar. 

▪ Laat de druk uit het systeem (of uit het betreffende onderdeel van het systeem) voordat u 

het systeem opent wanneer u bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden wilt uitvoeren(1). 

▪ Ontkoppel de voedingsstekker en laat de druk af voordat u onderhoudswerkzaamheden 

uitvoert(1) aan de pneumatische kleppen of de magneetkleppen. Kleppen kunnen plotseling 

openen of sluiten wanneer het systeem nog is ingeschakeld en onder druk staat. 

▪ Ontkoppel de voedingsstekker wanneer u de vacuümpomp of de blower opent wanneer u 

onderhoudswerkzaamheden wilt uitvoeren(1). 

▪ Controleer of pijpen, slangen en buizen niet zijn beschadigd. Wanneer dat wel het geval is, 

laat u deze vervangen door een erkende monteur. 

 

(1)  De garantie vervalt wanneer anderen dan Van Amerongen of een van de erkende dealers onderhoud uitvoert. 

Ook na de garantieperiode kunt u onderhoudswerkzaamheden het best overlaten aan Van Amerongen of een 

erkende dealer. 
 

2.2 Elektrische gevaren 

▪ Houd de machine droog. Ontkoppel direct de voedingsstekker wanneer de machine nat is 

geworden. Gebruik de machine pas weer wanneer een erkende monteur heeft verklaard 

dat dit veilig is. 

▪ Open het bedieningspaneel niet wanneer de voedingsstekker is aangesloten. Alleen een 

erkende monteur mag de bedieningskast openen wanneer de machine is ingeschakeld. 

▪ Controleer of de elektrische kabels, stekkers en contactdozen niet zijn beschadigd. 

Wanneer er wel sprake is van beschadigingen, ontkoppel dan direct de voedingsstekker en 

laat een erkende monteur de beschadigde onderdelen vervangen. 
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2.3 Chemische gevaren 

De stikstofgenerator scheidt lucht in 97,0 .. 99,9% puur stikstofgas en uitlaatgas met maximaal 

40% zuurstof. Beide uitlaatgassen vormen een gevaar vanwege de chemische samenstelling. 

Verstikkingsgevaar door stikstofgas 

Mensen en dieren stikken door het gas omdat het zuurstofpeil aanzienlijk is verlaagd in het 

geproduceerde gas. Dit gebeurt snel en onverwacht en is dodelijk. Het gas heeft geen kleur of 

geur. Daarom is het volgende van belang: 

▪ Zorg ervoor dat de ruimte waar de machine staat goed wordt geventileerd door 

geforceerde ventilatie. Mocht er een lek zijn, dan wordt op deze manier het gas snel 

verdund met lucht. 

▪ Wij raden ten sterkste aan om een zuurstofmeter bij u dragen wanneer u met of in de 

buurt van de machine werkt. De meter moet een alarm geven wanneer het zuurstofpeil 

minder dan 18% is of meer dan 22%. 

▪ Breng een etiket aan op de toegangsdeur(en) van de ruimte waarin de machine staat 

waarop is aangegeven dat de ruimte alleen mag worden betreden wanneer er sprake is 

van een goede ventilatie en er geen alarm is. Breng ook toepasselijke etiketten aan op de 

toegangsdeuren van de ruimtes die van gas worden voorzien. 

▪ Ga zonder ademhalingsapparatuur nooit de ruimtes binnen die van gas worden voorzien of 

voordat de atmosfeer weer een normale waarde heeft. 

▪ Wanneer het transportsysteem of de ruimtes die van gas worden voorzien, buiten bedrijf 

zijn gesteld, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat 

iemand per ongeluk de machine start. 

Brandgevaar van het uitlaatgas 

De zuurstof die aan het stikstofgas wordt onttrokken, wordt toegevoegd aan het uitlaatgas. 

Materialen die niet snel brandbaar zijn in een normale atmosfeer kunnen snel ontbranden in 

een atmosfeer met uitlaatgas. Daarom is het volgende van belang: 

▪ Zorg (nogmaals) dat de ruimte waar de stikstofgenerator staat goed wordt geventileerd 

door geforceerde ventilatie. 

▪ U kunt er ook voor zorgen dat het uitlaatgas via een pijp naar buiten afgevoerd wordt. 

In de praktijk zakt het zuurstofpeil naar een normale waarde binnen een korte afstand van de 

uitlaatgasuitgang. Bovendien vormt uitlaatgas geen ernstige bedreiging voor de gezondheid. 
 

2.4 Geluid 

De blower, vacuümpomp en de pneumatische kleppen produceren geluid van gemiddeld 

73 .. 87 dB(A) op een afstand van 1 m van de machine, afhankelijk van het model, zie 

Technische specificaties op pagina 44. Andere machines in dezelfde ruimte kunnen het 
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geluidsniveau verhogen. Het gehoor kan worden beschadigd bij regelmatige blootstelling aan 

een geluidsniveau van 70 dB(A) of hoger. Daarom is het volgende van belang: 

▪ Draag gehoorbescherming tijdens werken met of in de buurt van de machine. 

▪ Breng een sticker aan op de toegangsdeur(en) van de ruimte met de melding dat 

gehoorbescherming nodig is. 
 

2.5 Hitte 

▪ Raak de blower of de vacuümpomp niet met uw blote handen aan wanneer deze worden 

gebruikt of kort geleden zijn gebruikt. Deze kunnen heet zijn. 

▪ Dek de ventilatieopeningen van de motoren van de blower en de vacuümpomp niet af. 
 

2.6 Overige gevaren 

▪ Wanneer er aanwijzingen zijn dat er een storing is, schakel dan de machine direct uit en 

ontkoppel de voedingsstekker. Gebruik de machine pas weer wanneer een erkende 

monteur heeft verklaard dat dit veilig is. 

▪ Wanneer de machine is ingesteld om via een locatie of systeem op afstand te worden in- 

en uitgeschakeld, breng dan op het bedieningspaneel een waarschuwing aan dat de 

machine plotseling kan worden ingeschakeld. Schakel de afstandsbediening tijdens 

onderhoudswerkzaamheden uit. Neem maatregelen om te voorkomen dat iemand per 

ongeluk de afstandsbediening opnieuw kan inschakelen. 
 

2.7 Veiligheidsmaatregelen 

▪ Beide tanks die stikstofgas produceren zijn voorzien van een overdrukklep die het gas 

uitblaast wanneer de druk hoger is dan 1,6 bar (23 PSI). 

▪ De blower heeft een ingebouwde overdrukklep die de overdruk beperkt tot 0,8 .. 1,0 bar 

(12 .. 15 PSI). 

▪ De motoren van de blower en de vacuümpomp zijn voorzien van thermische schakelaars 

die de motor stoppen wanneer deze te warm wordt. 

▪ Alle elektrische onderdelen zijn afgeschermd. Het metalen frame en de bedieningskast zijn 

aangesloten op de aardingspen van de voedingsstekker. 

▪ De voedingsspanning van de bedieningskast is voorzien van eigen automatische 

zekeringen. 
 

2.8 Veiligheidsetiketten op de machine 

Etiket Locatie Betekenis 
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Boven de 

hoofdschakelaar op de 

bedieningskast 

Gevaarlijke spanning 

binnenin 

Te allen tijde moeten de veiligheidsetiketten leesbaar zijn. Vervang beschadigde of 

ontbrekende veiligheidsetiketten. Van Amerongen kan u voorzien van nieuwe 

veiligheidsetiketten. 
 

2.9 Persoonlijke bescherming 

 

Draag gehoorbescherming tijdens werken met of in de 

buurt van de machine. 

 

Draag oogbescherming wanneer u een aftapkraan of een 

kraan voor het nemen van een monster opent en het 

systeem onder druk staat. 

 

Gebruik een zuurstofmeter die een alarm geeft wanneer 

het zuurstofpeil te laag of te hoog is. 

 
 

2.10 Bedieningslocaties en gevaarlijke zones 

Wanneer de machine is ingeschakeld, zijn de machinefuncties onbemand. Er is geen specifieke 

bedieningslocatie. 

Op voorwaarde dat de machine in een goed geventileerde ruimte staat, zijn er geen gevaarlijke 

zones behalve de ruimtes met een geregelde atmosfeer die door de machine van stikstofgas 

worden voorzien. 
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2.11 Afval 

Opmerking – Door goed om te gaan met afval houdt u ons milieu gezond en onze 

hulpbronnen duurzamer. Volg altijd de lokale richtlijnen of probeer het beter te 

doen wanneer deze richtlijnen onvoldoende zijn. 

Verpakkingsmaterialen 

Wanneer de machine wordt afgeleverd, is deze verpakt in hout, piepschuim en plastic. Scheid 

hout en plastic en lever dit in bij uw lokale afvalinzamelingsbedrijf. 

Afval tijdens de gebruiksduur van de machine 

Regelmatig onderhoud van de machine zorgt voor het volgende afval:  

▪ Afvalolie na het verversen van de smeerolie van de vacuümpomp: vang de olie op in een 

betrouwbare kunststof of metalen container met een schroefdop en lever deze in bij uw 

lokale afvalinzamelingsbedrijf als afvalolie of chemisch afval. 

▪ Afgedankte kool na het vervangen van de vulling van de tanks die stikstof produceren: uw 

dealer zorgt hiervoor. Gewoonlijk wordt de actieve kool geretourneerd aan de leverancier, 

zodat deze de kool kan regenereren. 

▪ Afgedankte filtercartridges: lever na het vervangen van de cartridge de cartridge in bij uw 

lokale afvalinzamelingsbedrijf als kunststof afval. 

De volgende filters zijn aanwezig: circulatie-inlaat stoffilter (indien aanwezig), aanzuigfilter 

van de blower, aanzuigfilter van de vacuümpomp en interne filters van de blower en de 

vacuümpomp. 

Materialen recyclen aan het einde van de gebruiksduur van de machine 

Schakel een lokaal bedrijf in dat gespecialiseerd is in het ontmantelen en het recyclen van 

materialen wanneer u de machine aan het einde van de levensduur wilt afvoeren. Verwijder 

de olie van de vacuümpomp en de kool zoals hiervoor is beschreven. 
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3 Beschrijving van de machine 

3.1 Functies en bedoeld gebruik 

De VPSA-stikstofgenerator produceert een continu hoog debiet(1) van 97,0 .. 99,5% puur 

stikstofgas bij een druk van 0,8 .. 1,0 bar (11.6 .. 14.5 PSI). Dit gas is bedoeld om te worden 

gebruikt voor het aanmaken van een gecontroleerde atmosfeer met een laag zuurstofgehalte 

(16 .. 0,5% zuurstof) in ruimtes voor verschillende doeleinden. Het gas kan ook worden 

gebruikt voor het vullen van een buffertank of een 'long' (een soort plastic zak die als reservoir 

wordt gebruikt). 

(1) Het debiet voor 97% puur stikstofgas wordt aangegeven door het modelnummer: bijvoorbeeld 40 Sm3/u voor 

model VPSA40 (waarbij de 'S' verwijst naar de standaardcondities, namelijk 20 °C en 1 atmosfeer). 

Opmerking – Neem eerst contact op met Van Amerongen wanneer u de machine 

voor andere doeleinden wilt gebruiken. 
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3.2 Werking van de machine 

3.2.1 Werking van de VPSA 

 

Overzicht van processen 

Legenda  

 Recirculatie (de onderdelen in het grijze gedeelte ontbreken 

wanneer de machine alleen voor injecteren wordt gebruikt) 

BL Blower 

Cc Bedieningskast 

F1 en F3 Stoffilter (aanzuigfilter) 

F2 Vocht-/stoffilter (0,1 µm) (circulatiefilter) 

H1/FI Kraan met indicator voor het instellen van het debiet 

H2 Handkraan om de injectiestroom te beperken 

H3 Kraan voor het nemen van een monster 

PI Drukmeter 

PS Drukbeveiligingsschakelaar 

S1 .. S7 Magneetkleppen (S5 .. ..S7 alleen voor grote modellen) 
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T1 en T2 Stikstof producerende tanks 

V1 .. V6 Pneumatisch geregelde kleppen 

V7 Magneetaftapklep 

V8 .. V10 Magneetkleppen of pneumatisch geregelde kleppen 

V11 en V12 Overdrukklep (drukbeveiliging) 

V13 Naaldventiel 

VP Vacuümpomp 
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De werking van de machine is gebaseerd op Vacuum Pressure Swing Adsorption (VPSA). Een 

blower blaast de lucht afwisselend door een van de beide stikstof producerende tanks (T1 en 

T2), van de onderzijde naar de bovenzijde. Deze tanks zijn gevuld met actieve kool. Dit is een 

speciaal zeer poreus materiaal met een erg groot oppervlakte per volume-eenheid. Door de 

werking van het kooloppervlak, wordt zuurstof (en kooldioxide) selectief opgenomen en op 

deze manier uit de stikstof verwijderd. Het stikstofgas wordt aangevoerd via een 

debietindicator (H1 / FI). 

Wanneer de actieve koolvulling verzadigd raakt met zuurstof, wordt geen zuurstof meer uit de 

stikstofstroom verwijderd. Voordat dit het geval is, wordt de lucht naar de andere stikstof 

producerende tank geleid. De verzadigde vulling van de eerste tank wordt dan geregenereerd 

door de druk te laten dalen met de vacuümpomp en te zuiveren met een kleine hoeveelheid 

stikstofgas uit de stikstof producerende tank die op dat moment in bedrijf is, van boven naar 

onderen. Het debiet wordt ingesteld met een naaldventiel (V13). 

Op deze manier produceert een van de beide tanks T1 of T2 altijd (behalve tijdens de 

omschakelfase) stikstofgas terwijl de andere tank wordt geregenereerd. Dit wordt geregeld 

door softwaretimers die de pneumatische kleppen V1 .. V6 via magneetkleppen (S1 .. S4) 

regelen. In de omschakelfase wordt de druk van beide tanks eerst in evenwicht gebracht 

terwijl de inlaten en uitlaten van de blower van de tanks zijn uitgeschakeld (V1, V2, V5 en V6). 

Vervolgens wordt de druk van de tank die gaat produceren verhoogd tot 0,8 .. 1,0  bar(g) 

(11.6 .. 11.5 PSI(g)) en wordt de druk van de tank die wordt geregenereerd verlaagd tot -

0,9 bar(g) (-13.1 PSI(g)). Deze manier van omschakelen zorgt ervoor dat het geluidsniveau laag 

blijft. 

 

 

Stroom door de apparatuur in de cyclusfases 

Legenda 

A T1 produceert en T2 wordt geregenereerd 

B Omschakelfase (inclusief het in evenwicht brengen van de druk) 

C T2 produceert en T1 wordt geregenereerd 

D Omschakelfase (inclusief het in evenwicht brengen van de druk) 



Gebruikershandleiding - Stikstofgenerator modellen VPSA06 - VPSA85  

 Beschrijving van de machine 

 

D04VENV1_02 - 1.03 20 

 

Druk (p) versus tijd (t) tijdens 1,5 cyclus 

Legenda 

1 T1 

2 T2 

3 Geleverde druk 

 

Een volledige cyclus duurt 40 .. 60 s. 
 

3.2.2 Injectie en circulatie 

De stikstofgenerator kan in 2 modi werken: de circulatiemodus en de injectiemodus. 

Circulatiemodus 

In de circulatiemodus zijn de uitgang en de ingang van de machine aangesloten op de ruimte 

die 'omlaag moet worden gebracht' naar een laag zuurstofpeil. Dit betekent dat de machine 

gecirculeerd gas opneemt (via klep V9) in plaats van frisse lucht (klep V8). Klep V10 staat open 

en beperkt niet. Met de debietregelkraan H1 wordt het debiet ingesteld op het snelst 

mogelijke debiet dat stikstofgas produceert met een zuiverheid van 97,0%. Wanneer het 

zuurstofpeil in het gecirculeerde gas afneemt, gebruikt de machine zijn capaciteit om de 

zuiverheid te verhogen tot 99,5% terwijl de debietsnelheid wordt behouden. Hierdoor wordt 

het verlagen van het peil sneller bereikt dan wanneer voor het verlagen frisse lucht wordt 

gebruikt. 

Omdat zuurstofgas uit het gesloten systeem wordt verwijderd, zou de druk in het systeem 

afnemen. Dit effect wordt automatisch gecompenseerd door tussentijds frisse lucht toe te 

voegen via klep V8 (de zuurstof in deze lucht wordt vanzelfsprekend door de machine 

verwijderd, zodat alleen stikstof aan het systeem wordt toegevoegd). Deze compensatie wordt 

ingeschakeld door een softwaretimer. 

In de circulatiemodus wordt ook veel kooldioxide (CO2) verwijderd. 



Gebruikershandleiding - Stikstofgenerator modellen VPSA06 - VPSA85  

 Beschrijving van de machine 

 

D04VENV1_02 - 1.03 21 

Opmerking – De circulatie kan niet worden toegepast op meerdere onafhankelijke 

ruimtes. 

Injectiemodus 

In de injectiemodus wordt klep V9 gesloten en klep V8 geopend, zodat de blower lucht uit de 

machineruimte kan halen. Klep V10 wordt gesloten, zodat de stroom die wordt geregeld met 

H1 voor de circulatiemodus kan worden beperkt met handmatige klep H2. Dit kan nodig zijn na 

het omlaag brengen wanneer slechts een kleine mate van overdruk moet worden behouden 

om de ruimte(s) op een laag zuurstofpeil te houden. Met H2 kunt u de goede balans vinden 

tussen een hoge productie en een lage zuiverheid (97,0%), of een lage productie en een hoge 

zuiverheid (99,5%). De zuiverheid kan ook worden geselecteerd met de functie ALLEEN 

INJECTEREN (zie Speciale functies op pagina 35). 

Wanneer de machine alleen wordt gebruikt voor de injectiemodus, kunnen de onderdelen 

voor circulatie ontbreken. 
 

3.2.3 Overige onderdelen 

Behalve de al genoemde onderdelen, zijn er ook onderdelen voor het volgende: 

▪ De aanzuiginlaat om lucht uit de machineruimte op te nemen en de aanzuiginlaat van de 

vacuümpomp zijn voorzien van een stoffilter (F1 en F3). 

▪ De inlaat om gerecirculeerde lucht te ontvangen is voorzien van een stof- en vochtfilter 

(F2) met een aftapklep (V7) die wordt geregeld door een softwaretimer. 

▪ U kunt de druk in de stikstof producerende tanks (T1 en T2) aflezen op de betreffende 

drukmeters (PI). 

▪ De stikstof producerende tanks zijn voorzien van een overdrukklep (V11 en V12) ter 

beveiliging tegen te hoge druk. 

▪ De debietindicator (FI) aan de uitlaatkant heeft een handmatig instelbare kraan (H1) om 

het debiet in te stellen voor de circulatiemodus. U kunt het debiet aflezen via het peil van 

de vlotter in de transparante buis. 

▪ U kunt de kraan voor het nemen van een monster (H3) gebruiken om een zuurstofmeter 

aan te sluiten om de zuiverheid te controleren. 

▪ In de bedieningskast zit onder andere een Programmable Logic Controller (PLC) die de 

cyclus regelt. In de bedieningskast zitten ook de magneetkleppen S1 .. S4 en de 

drukbeveiligingsschakelaar (PS) die de toevoer van perslucht voor de pneumatische 

onderdelen beveiligt. 

▪ Een externe 2-wegklep en een drukschakelaar kunnen op de PLC worden aangesloten voor 

een buffer gevuld met stikstofgas. 
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3.3 Overzicht 

De exacte indeling van de machine verschilt per model en de compressor die u hebt 

aangeschaft. De volgende afbeeldingen vertegenwoordigen de verschillende modellen en de 

locatie van de onderdelen. Optioneel kan een compressor voor de toevoer van perslucht voor 

pneumatische kleppen op het frame worden geïnstalleerd. 

 

Model waarbij V8 .. V10 magneetkleppen zijn 

 

Legenda  

 Circulatie 

BL Blower 

Cc Bedieningskast 

F1 en F3 Stoffilters 

F2 Stof- en vochtfilter (cycloon) 

H1/FI Kraan met indicator voor het instellen van het recirculatiedebiet 

(l/min: 1 Sm3/u = 16,7 l/min) 

Opmerking: de instelling is van invloed op de minimale zuiverheid. 

H2 Kraan voor het instellen van het injectiedebiet 

Opmerking: de instelling is van invloed op de maximale zuiverheid. 
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H3 Kraan voor het nemen van een monster 

N2 Uitlaat stikstofgas 

O2 Zuurstofrijke uitlaat van de vacuümpomp 

PI Drukmeter (bar(g)) 

T1 en T2 Stikstof producerende tanks 

S1 .. S4 Magneetkleppen 

S5 .. S7 Magneetkleppen (alleen aanwezig wanneer V8 .. V10 pneumatisch geregelde 

kleppen zijn) 

V1 .. V6 Pneumatisch geregelde kleppen 

V7 Automatische aftapklep (mechanisch of geregeld door de PLC) 

V8 .. V10 Magneetkleppen of pneumatisch geregelde kleppen 

V11 en V12 Overdrukklep (drukbeveiliging, ingesteld op 1,6 bar (23 PSI)) 

VP Vacuümpomp 

 
 

 

Model waarbij V8 .. V10 pneumatisch geregelde kleppen zijn 

 

Legenda  

H2 Kraan voor het instellen van het injectiedebiet 

Opmerking: de instelling is van invloed op de maximale zuiverheid. 

N2 Uitlaat stikstofgas 
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S5 .. S7 Magneetkleppen 

V8 .. V10 Magneetkleppen of pneumatisch geregelde kleppen 
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Standaard onderdelen in de bedieningskast 

 

 

Legenda  

hr Bedrijfsurenteller 

PS Drukbeveiligingsschakelaar 

RF1 Resetbare zekering van de voedingsspanning van de PLC en de magneetkleppen 

RTP1 Resetbare thermische bescherming van de blower 

RTP2 Resetbare thermische bescherming van de vacuümpomp 

T1 en T2 Stikstof producerende tanks 

S1 .. S4 Magneetkleppen 

 
 

 

PS 

S1…S4 

RF1 

RTP1 RTP2 
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3.4 Bedieningsonderdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningsonderdelen op de kast 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

1 Bedieningskast van de PLC 

 A Huidige status of actie 

 B Start of Stop machine 

 C Manuele modus selectie 

 D Alarmen 

 E Systeem 

 F Taalkeuze 

 G PLC/HMI-versie 

F4: Systeem � F7: Info � rechts bovenin 

2 Voedingsschakelaar 

 = O (uit) 

 = I (aan) 

B C D E F 

A 

G 
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3 Hiermee sluit en opent u de bedieningskast 

 

 
 

3.5 Gegevens op de inscriptieplaat 

De inscriptieplaat is op de bedieningskast aangebracht. Hierop zijn het type/model van de 

machine, het serienummer, de productiedatum en de belangrijkste technische gegevens 

vermeld. 

 

Voorbeeld van een inscriptieplaat 
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4 Transport en opslag 

Opmerking – Controleer, wanneer uw de machine is afgeleverd door een 

transportbedrijf, of de levering compleet is (raadpleeg de transportdocumenten) 

en of er tijdens het transport geen schade is ontstaan. Wanneer onderdelen 

ontbreken of wanneer er sprake is van beschadigingen, noteert u dit op het 

ontvangstbewijs en neemt u direct contact op met uw dealer of met Van 

Amerongen.  

 

Opmerking – Het vervoer vanaf het voertuig van het transportbedrijf naar de 

opslagplaats of definitieve bestemming valt onder het risico van de klant. 

 

Opmerking – Als er gereedschappen van Van Amerongen of zijn dealer zijn 

geleverd in afwachting van de installatie, moet de klant ervoor zorgen dat deze 

gereedschappen in volledige en onbeschadigde staat blijven. 

4.1 Afmetingen, gewicht en zwaartepunt 

Model Afmetingen BxDxH Gewicht 

VPSA06 110 x 80 x 195 cm 

(43 x 31 x 77 in.) 

350 kg 

(772 lb) 

VPSA11 110 x 80 x 195 cm 

(43 x 31 x 77 in.) 

450 kg 

(992 lb) 

VPSA16 110 x 80 x 195 cm 

(43 x 31 x 77 in.) 

600 kg 

(1323 lb) 

VPSA21 150 x 120 x 205 cm 

(59 x 47 x 81 in.) 

850 kg 

(1874 lb) 

VPSA28 150 x 120 x 205 cm 

(59 x 47 x 81 in.) 

850 kg 

(1874 lb) 

VPSA40 150 x 120 x 215 cm 

(59 x 47 x 85 in.) 

950 kg 

(2094 lb) 

VPSA60 150 x 120 x 215 cm 

(59 x 47 x 85 in.) 

1200 kg 

(2646 lb) 

VPSA85 175 x 155 x 215 cm 

(69 x 61 x 85 in.) 

2400 kg 

(5291 lb) 
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 Opmerking: De afmetingen zijn iets groter en het gewicht iets hoger wanneer de onderdelen in een kist verpakt 

zijn. 

 

Het zwaartepunt van de VPSA-eenheden ligt relatief hoog en is iets excentrisch (de stikstof 

producerende tanks zijn de zwaarste onderdelen). De aanrijdkant voor het heffen van het 

pakket is aangegeven op het pakket, zie De machine heffen op pagina 29. 
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4.2 De machine heffen 

Hef de machine-eenheid alleen met een vorkheftruck of een handmatige pomptruck. 

WAARSCHUWING – Alleen gecertificeerde of opgeleide medewerkers mogen 

een vorkheftruck bedienen. 

 

WAARSCHUWING – Controleer of de vorkheftruck of de handmatige pomptruck 

het gewicht kan dragen. 

 

WAARSCHUWING – Wanneer het machineframe is voorzien van sleuven voor 

vorken, gebruikt u deze sleuven wanneer u een vorkheftruck gebruikt. 

 

WAARSCHUWING – Op bepaalde onderdelen, zoals op de tanks, zijn takelogen 

aanwezig om alleen dat onderdeel te takelen (wanneer dit onderdeel 

bijvoorbeeld moet worden vervangen). Deze takelogen zijn niet bedoeld om de 

hele machine te heffen. 

 

Posities voor heffen 
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Deze pictogrammen geven de zwaarste kant aan die u moet heffen (A) en de kant die u niet moet heffen (B). 

 

4.3 Voorwaarden tijdens transport en opslag 

Transporteer en sla de verpakte onderdelen als volgt op: 

▪ rechtop 

▪ beschermd tegen glijden en omvallen 

▪ beschermd tegen botsingen met voorwerpen 

▪ droog 

▪ niet blootgesteld aan direct zonlicht in ruimtes waar de omgevingstemperatuur hoger is 

dan 40 °C (104 °F). Kunststof onderdelen vervormen wanneer de oppervlaktetemperatuur 

hoger is dan 60 °C (140 °F) door de straling van de zon. 

Zorg dat het recirculatiefilter (indien aanwezig) wordt afgetapt wanneer de kans bestaat op 

vorst. 

Het VPSA-systeem moet tijdens het transport en de opslag vacuüm en gesloten worden 

gehouden. De toe- en afvoerkranen sluiten automatisch wanneer er geen regelsignaal is. De 

machine moet binnen 1 maand nadat deze onder vacuüm is gebracht in de fabriek zijn 

geïnstalleerd en in bedrijf zijn genomen. 
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5 Installatie 

WAARSCHUWING – Laat het installeren van de onderdelen over aan Van 

Amerongen of een erkende dealer. Wanneer u de machine zelf installeert, of 

wanneer u de machine laat installeren door een derde partij, kan de garantie 

vervallen en accepteert Van Amerongen geen aansprakelijkheid voor eventuele 

problemen. 

 

Opmerking – Sommige installatieactiviteiten, zoals het lijmen van pijpen, vereisen 

specifieke condities (bijvoorbeeld met betrekking tot de temperatuur en de 

relatieve vochtigheid). De installatie moet worden uitgesteld door de klant als de 

condities extreem zijn. 

 

Opmerking – Het verwijderen van het verpakkingsafval is de verantwoording van 

de klant. Zie ook Afval op pagina 15. 

 

De ruimte waarin de machine wordt geïnstalleerd, moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

▪ Droog en schoon (stofvrij) 

▪ Goed geventileerd door geforceerde ventilatie 

▪ De temperatuur moet altijd binnen 2 .. 40 °C (35 .. 104 °F) zijn. De leverancier van het 

ventilatiesysteem kan de gegevens van de elektrische voeding van de machine gebruiken 

om rekening te houden met de afvoer van warmte, zie Technische specificaties op pagina 

44. 

▪ De vloer moet hard, vlak en waterpas zijn en moet het gewicht kunnen dragen, zie 

Technische specificaties op pagina 44. De vloer moet trillingsvrij zijn.  

▪ De ruimte moet groot genoeg zijn, zodat minimaal 75 cm (30 in.) rondom de machine vrij is 

voor onderhoudswerkzaamheden. 

▪ Voor de elektrische voeding moet er een rood CEE-stopcontact met vijf polen aanwezig 

zijn. Dit stopcontact moet zijn voorzien van eigen zekeringen. Zie ook Technische 

specificaties op pagina 44.  

▪ Voor de bediening van de pneumatische kleppen moet er een toevoer van perslucht zijn. 

De druk moet te allen tijde ongeveer 6 bar (87 PSI) zijn. De perslucht mag geen stof, vocht 

en olie bevatten. 

▪ Er moet een aftappijp aanwezig zijn om het water dat wordt afgevoerd via recirculatiefilter 

(indien aanwezig) verder af te voeren. 

▪ Tenzij het transportsysteem onderdeel is van de installatie, moet er ook een pijp- of een 

slanguiteinde van het transportsysteem zijn om de machine op aan te sluiten. Wanneer 

circulatie wordt gebruikt, moet er ook een pijp- of slanguiteinde op het circulatiesysteem 

aanwezig zijn. Voor informatie over aansluitingen, zie Technische specificaties op pagina 

44. 
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Gebruik schroefkoppelingen wanneer de machine waarschijnlijk af en toe zal worden 

verplaatst. 

▪ Het is raadzaam om een zuurstofmeter met alarm te installeren. 

▪ U kunt er ook voor zorgen dat een slang of een pijp het uitlaatgas van de uitgang van de 

vacuümpomp naar buiten afvoert. 

De ruimte(s) waarnaar het geproduceerde stikstofgas wordt getransporteerd moeten zijn 

voorzien van maatregelen die voorkomen dat personen deze ruimte(s) kunnen betreden 

wanneer het zuurstofpeil te laag is. Bovendien moet(en) de ruimte(s) zijn voorzien van een 

beveiliging tegen een te hoge druk. Als de circulatiemodus wordt gebruikt, moet(en) de 

ruimte(s) ook zijn voorzien van een beveiliging tegen een te lage druk. 
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6 Inbedrijfstelling 

WAARSCHUWING – Laat het in bedrijf stellen van de machine over aan Van 

Amerongen of een erkende dealer. Wanneer u de machine zelf in bedrijf stelt, of 

wanneer u de machine in bedrijf laat stellen door een derde partij, vervalt de 

garantie en accepteert Van Amerongen geen aansprakelijkheid voor eventuele 

problemen. 

 

Aandachtspunten: 

▪ Controleer of het voltages op het stopcontact correct is (voor de 3 fasen). Het voltage 

moet binnen het bereik van het nominale voltage zijn met een marge van +/- 5%, zie 

Technische specificaties op pagina 44. Er mogen zich geen incidentele pieken of andere 

storingen voordoen. 

▪ Zorg dat een toevoer van 6 bar (87 PSI) droge, olie- en stofvrije perslucht aangesloten en 

beschikbaar is. 

▪ Controleer of de slang- of pijpaansluiting aan de uitlaatkant goed is aangesloten en niet 

lekt. Controleer ook de aansluiting van de recirculatie wanneer deze wordt gebruikt. 

▪ Controleer of de uitgang van de aftapkraan is aangesloten op een aftappijp. Controleer ook 

de toevoer van perslucht wanneer deze is voorzien van een automatische aftapkraan. 

▪ Controleer of het carter van de vacuümpomp is gevuld met de juiste hoeveelheid olie (zie 

Onderhoudsprocedures op pagina 40). 

▪ Controleer de draairichting van de motoren van de vacuümpomp en de blower. Wanneer 

de richting niet goed is, schakel de motoren dan direct uit en verwissel 2 van de 3 

fasedraden van de stekker van de hoofdvoeding. (Een etiket op de motorbehuizing geeft 

de juiste richting aan. Wanneer de fasen niet zijn aangesloten, draait de motor niet.)  

▪ De instelling van H1 en H2 is van invloed op de minimale en maximale zuiverheid. Wijzig 

deze instelling alleen wanneer dit nodig is. Sluit wanneer u de instellingen wijzigt een 

zuurstofmeter aan op de kraan voor het nemen van een monster, zodat er rekening wordt 

gehouden met de zuiverheid. 

▪ Een ijktabel van het debiet versus het peil van de vlotterbehuizing in de 

debietindicatorbuis is inbegrepen in de documenten van de fabrieksacceptatietest. 
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7 Bediening 

7.1 Normale bediening 

Opmerking – In dit gedeelte wordt aangenomen dat de machine met de hand 

wordt bediend. De machine kan echter ook worden ingeschakeld/uitgeschakeld 

via een bedieningssysteem op afstand (ook circulatie/injectie kan op afstand 

worden geselecteerd). 

 

7.1.1 De machine inschakelen 

1. Zorg dat er perslucht beschikbaar is. 

2. Zorg dat de kraan voor het nemen van een monster (H3) is gesloten (behalve wanneer 

hierop een zuurstofmeter is aangesloten). 

3. Controleer of de aan-/uitschakelaar is ingeschakeld. 

Er mag geen alarm zijn en de status op het display moet HAND RUST zijn.  

4. Druk op F1 (AAN). 

5. Controleer of de juiste modus is ingeschakeld: de injectiemodus (INJ) of de circulatiemodus 

(CIR). Druk indien nodig op F3 om de modus te wijzigen. 
 

7.1.2 De machine uitschakelen 

1. Druk op F2 (UIT). 

De machine stopt met het produceren van stikstofgas en begint met het vacuüm zuigen 

van de tanks. Dit duurt ongeveer 10 min, waarna de status wijzigt in HAND RUST. 

LET OP – Laat de voedingsschakelaar ingeschakeld. 

 

7.2 Handelen bij een noodgeval 

Er is geen specifieke procedure om de machine onder abnormale omstandigheden te 

bedienen. Indien u een storing vermoedt, schakelt u de voeding uit en/of verwijdert u de 

stekker van de hoofdvoeding uit het stopcontact. Start een reserve-eenheid indien beschikbaar 

en nodig. 

Wanneer u twijfelt aan het zuurstofpeil in de ruimte, verlaat dan de ruimte direct. 

Ga de ruimte niet binnen of bedien de machine niet totdat het probleem is opgelost en alles 

veilig is. 
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7.3 Speciale functies 

U kunt speciale functies selecteren door een of meerdere keren op F4 (SET) te drukken. De 

naam van de geselecteerde functie wordt boven de knop F4 weergegeven en de functie kan 

worden ingeschakeld/uitgeschakeld/ingesteld met de andere knoppen: 

EXTERNE BESTURING Via een potentiaalvrij contact kan een extern 

bedieningssysteem de machine starten en stoppen: 

F1 = AAN (extern starten/stoppen) 

F2 = UIT (lokaal handmatig starten/stoppen) 

N2 LONG ACTIEF Via een potentiaalvrij contact kan een longsysteem de 

circulatiemodus onderbreken en overschakelen naar de 

injectiemodus om de long (of buffertank) te vullen. 

F1 = AAN (het longsysteem kan de modus wijzigen) 

F2 = UIT (verzoeken van het longsysteem worden 

geweigerd) 

ALLEEN INJECTEREN Stel de injectiemodus in en houd deze ingeschakeld en 

selecteer de zuiverheid / productie (lage zuiverheid / 

hoge productie of hoge zuiverheid / lagere productie).  

F1 = AAN (de injectiemodus instellen en ingeschakeld 

houden) 

F2 = UIT (er kan worden geschakeld tussen de 

injectiemodus en de circulatiemodus) 

F3 = schakelen tussen 0,5% en 3% rest O2 (alleen 

mogelijk voor de injectiemodus) 

N2 INTERVAL De machine is gestart en gestopt op basis van een 

intervaltijd en een bedrijfstijd (zie N2 INTV. TIJD en N2 

BEDRIJFSTIJD). 

F1 = AAN 

F2 = UIT 

De functie kan niet worden gebruikt wanneer EXTERNE 

BESTURING is AAN. 

N2 INTV. TIJD Stel de intervaltijd in minuten in voor de functie N2 

INTERVAL: 

1. Druk op ENTER. 

2. Druk op  /  om de intervaltijd (= de tijd tussen 

machinecycli) te verhogen / verlagen. 
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N2 BEDRIJFSTIJD Stel de bedrijfstijd in minuten in voor de functie N2 

INTERVAL: 

1. Druk op ENTER. 

2. Druk op  /  om de bedrijfstijd te verhogen / 

verlagen. 

N2 ALLEEN 'S NACHTS De machine kan ook alleen 's nachts werken (wanneer 

de elektriciteit goedkoper is). 

F1 = AAN 

F2 = UIT 

De tijd en de begin- en de eindtijd van de nachtperiode 

zijn configuratie-instellingen. 

VACUMEREN HAND Breng de tanks onder vacuüm om de koolvulling in de 

tanks in een goede staat te brengen/te houden. 

U kunt deze functie gebruiken wanneer u de machine 

weer gebruikt als na een langere periode van stilstand. 

Houd er rekening mee dat een vacuüm automatisch 

een keer per week wordt toegepast wanneer de 

machine buiten bedrijf is. 

De tijd dat de vacuümpomp in bedrijf is, is een 

configuratie-instelling. 

F1 = start 

TOTAAL AANTAL 

UREN 

Geeft het aantal bedrijfsuren van de machine weer. 

 

LET OP – Wanneer u op SHIFT en F4 drukt, worden de configuratie-instellingen 

geopend. Deze instellingen mogen echter alleen worden gewijzigd door Van 

Amerongen of een erkende dealer. 

Wacht 30 s om de configuratie-instellingen weer te verlaten. 
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8 De machine buiten bedrijf stellen 

Het maakt geen verschil of de machine voor een korte of langere tijd wordt gestopt. Laat de 

voedingsschakelaar altijd ingeschakeld. Hierdoor kan de machine automatisch de tank onder 

vacuüm brengen en de interne onderdelen van de vacuümpomp een keer per week smeren 

gedurende 10 .. 15 min. Zorg dat er ook altijd perslucht beschikbaar is. 

LET OP – Door vocht werken de koolvullingen in de VPSA-tanks minder goed. 

Daarom moeten de tanks onder vacuüm staan wanneer de machine niet in bedrijf 

is. 

Controleer daarom eerst of de tanks onder vacuüm staan (zie De machine 

uitschakelen op pagina 35), als om wat voor reden dan ook de voeding een tijd 

moet worden uitgeschakeld. 

 

LET OP – Wanneer de voeding wordt ontkoppeld of wordt uitgeschakeld, gaan de 

PLC-instellingen na ongeveer 8 dagen verloren. 

 

LET OP – De tijd tussen opeenvolgende cycli om de tanks onder vacuüm te 

brengen, mag maximaal 1 maand zijn. 

De machine weer in bedrijf stellen 

2. Controleer of de slang- of pijpaansluiting aan de uitlaatkant goed is aangesloten en niet 

lekt. Controleer ook de aansluiting van de recirculatie wanneer deze wordt gebruikt. 

3. Controleer of de uitgang van de aftapkraan is aangesloten op een aftappijp. Controleer ook 

de toevoer van perslucht wanneer deze is voorzien van een automatische aftapkraan. 

4. Controleer of het carter van de vacuümpomp is gevuld met de juiste hoeveelheid olie (zie 

Onderhoudsprocedures op pagina 40). 

5. Laat de machine minimaal één proefperiode draaien, zie De machine inschakelen op pagina 

35. 

6. Controleren of er geen lekkages zijn en of de aftapkleppen goed werken. 

Wanneer er een zuurstofmeter beschikbaar is, sluit deze dan aan op de klep voor het 

nemen van een monster en controleer of de zuiverheid binnen een half uur de juiste 

waarde heeft. 
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9 Onderhoud 

WAARSCHUWING – Voer alleen de eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit 

die in dit hoofdstuk worden beschreven. Laat de meer belangrijke 

onderhoudswerkzaamheden over aan Van Amerongen of een erkende dealer. 

Wanneer u zelf belangrijke onderhoudswerkzaamheden uitvoert, of deze laat 

uitvoeren door een derde partij, vervalt de garantie en accepteert Van 

Amerongen geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen. 

 

9.1 Onderhoudsschema 

Werkzaamheden en verwijzingen naar procedures Wanneer? Wie? 

Het oliepeil in het carter van de vacuümpomp controleren. Dagelijks Operator 

Indien nodig olie bijvullen, zie Het carter van de 

vacuümpomp met olie vullen op pagina 40. 

  

Controleren of alle pneumatische kleppen goed werken. 

Door het kijkglas op de actuator kunt u zien dat de klepas 

een paar keer beweegt per cyclus. 

Dagelijks Operator 

De klep repareren of vervangen als deze vastzit.  VA of dealer 

De drukwijziging in de tanks via de drukindicatoren 

controleren. De wijziging moet liggen tussen -0,9 en +0,8 .. 

1,0 bar. 

Wekelijks Operator 

De machine repareren wanneer de drukwijziging minder is.  VA of dealer 

Het aanzuigfilter van de blower openen om te controleren of 

het vuil is. Indien nodig reinigen. 

Maandelijks Operator 

U kunt de intervaltijd verhogen wanneer het filter slechts 

langzaam vervuild. 

  

De zuiverheid van het geproduceerde stikstofgas 

controleren. Sluit een geijkte zuurstofmeter aan op de kraan 

voor het nemen van een monster om het restniveau van de 

zuurstof te meten. 

Iedere 2000 

bedrijfsuren(1) 

VA of dealer 

Actieve kool in de stikstof producerende tanks vervangen 

wanneer de kool niet goed werkt (wat betreft 

zuiverheid/productie). 

  

De aftap van het recirculatiefilter reinigen. Iedere 2000 

bedrijfsuren(1) 

VA of dealer 
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Werkzaamheden en verwijzingen naar procedures Wanneer? Wie? 

De filtercartridges van het aanzuigfilter van de blower F1, 

het recirculatiefilter F2 en het aanzuigfilter van de 

vacuümpomp F3 vervangen. 

Iedere 2000 

bedrijfsuren(1) 

VA of dealer 

De interne onderdelen van de blower en de vacuümpomp 

volgens de handleidingen van deze onderdelen 

onderhouden. Ook de olie in het carter van de vacuümpomp 

verversen. 

Iedere 2000 

bedrijfsuren(1) 

VA of dealer 

Alle onderdelen controleren op beschadigingen, slijtage of 

tekenen van ouderdom. Indien nodig onderdelen vervangen. 

Iedere 6000 

bedrijfsuren 

VA of dealer 

 VA = Van Amerongen 

(1) De noodzaak voor onderhoud wordt aangegeven door een knipperend bericht op het display van de PLC. Neem 

contact op met VA of de dealer. Ondertussen kunt u de machine gebruiken. 
 

9.2 Onderhoudsprocedures 

9.2.1 Het carter van de vacuümpomp met olie vullen 

LET OP – Gebruik alleen Anderoll 555 olie. Bij gebruik van andere soorten olie 

bestaat het risico op brand vanwege het verhoogde zuurstofpeil in het gas dat 

wordt gepompt. 

U moet het carter van de vacuümpomp met olie vullen wanneer het peil onder het minimum 

komt, zoals aangegeven op de pomp. 

1. Zorg dat de pomp niet in bedrijf is en niet kan starten. Wanneer de machine in bedrijf is: 

a. Stop de machine (zie De machine uitschakelen op pagina 35). 

b. Wacht tot vacuüm op de tanks is toegepast. 

c. Schakel de voeding uit. 

2. Verwijder de dop van de vulopening (schroef deze los tegen de klok in). 

3. Vul olie bij tot het peil iets onder het maximum komt, zoals aangegeven op de pomp. 

4. Schroef de dop weer op de vulopening. 

5. Schakel de voeding in. 
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6. Wanneer de machine in bedrijf was in stap 1, start u de machine (zie De machine 

inschakelen op pagina 35). 

 

Vacuümpomp 

Legenda 

1 Dop op vulopening 

2 Kijkglazen en etiket om het maximale en minimale peil aan te geven  

3 Aftapplug (dient alleen te worden gebruikt wanneer de olie moet worden ververst) 
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10 Problemen oplossen 

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

De machine doet helemaal 

niets (en de verlichting van het 

PLC-display brandt niet). 

De voedingsschakelaar is 

uitgeschakeld. 

Schakel de voeding in. 

Er is een stroomstoring. Reset/vervang de zekeringen 

van het stopcontact. 

De interne zekering is 

doorgebrand. 

VA of de dealer moet de 

zekering resetten en 

achterhalen waarom deze 

zekering is doorgebrand. 

Het PLC-display is verlicht, 

maar de machine start niet 

handmatig. 

De machine wordt extern 

bediend, of kan alleen 's 

nachts in bedrijf zijn. 

Zie Speciale functies op pagina 

35. 

Het PLC-display toont een 

melding ALARM PERSLUCHT. 

Er is geen toevoer van 

perslucht of de druk is lager 

dan 6 bar (87 PSI) 

Zorg dat er perslucht met de 

vereiste druk beschikbaar is. 

Reset dan het alarm (F2 UIT). 

Het PLC-display toont een 

melding THERMISCH ALARM. 

De motor van de blower of van 

de vacuümpomp is oververhit. 

VA of de dealer moet 

achterhalen waarom de motor 

oververhit is geraakt en dan de 

thermische beveiliging en het 

alarm resetten. 

Het PLC-display toont een 

melding ALARM 

OLIETEMPERATUUR. 

De olie van de vacuümpomp is 

oververhit. 

 

Wanneer het oliepeil te laag is: 

bijvullen met olie (zie Het 

carter van de vacuümpomp 

met olie vullen op pagina 40), 

dan het alarm (F2 UIT) 

resetten. 

Wanneer het peil juist is, moet 

VA of de dealer achterhalen 

waarom de olie oververhit is 

geraakt. 

Het PLC-display toont een 

knipperende melding SERVICE 

NODIG. 

Service nodig vanwege het 

aantal bedrijfsuren. 

Maak een afspraak met VA of 

de dealer. Ondertussen kunt u 

de machine gebruiken. 

De zuiverheid is te laag. 

 

Een of meer filters zijn 

vervuild. 

VA of de dealer moet de 

filter(s) vervangen. 

De productiestroom is te hoog 

ingesteld. 

VA of de dealer moet de 

stroom opnieuw instellen. 
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Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

De actieve koolvulling van de 

stikstof producerende tanks 

werkt niet goed meer. 

VA of de dealer moet de 

actieve koolvulling vervangen. 

De zuiverheid is hoger dan 

nodig. 

 

De productiestroom is te laag 

ingesteld. 

VA of de dealer moet de 

stroom opnieuw instellen. 

Het aanzuigfilter van de 

blower is vervuild. 

VA of de dealer moet het filter 

vervangen. 

VA = Van Amerongen 

Opmerking – Het is raadzaam om problemen en de acties die zijn ondernomen om 

deze op te lossen vast te leggen in een logboek.
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11 Bijlagen 

11.1 Technische specificaties 
 

 VPSA06 VPSA11 VPSA16 VPSA21 VPSA28 VPSA40 

Capaciteit 

Injectiemodus, hoge 

zuiverheid (99,5% N2) 

4 Sm3/u 

(141 Scft/h) 

7 Sm3/u 

(247 Scft/h) 

11 Sm3/u 

(388 Scft/h) 

15 Sm3/u 

(530 Scft/h) 

19 Sm3/u 

(671 Scft/h) 

27 Sm3/u 

(953 Scft/h) 

Capaciteit 

Injectiemodus, lage 

zuiverheid (97,0% N2) 

6 Sm3/u 

(212 Scft/h) 

11 Sm3/u 

(388 Scft/h) 

16 Sm3/u 

(565 Scft/h) 

21 Sm3/u 

(742 Scft/h) 

28 Sm3/u 

(989 Scft/h) 

39 Sm3/u 

(1377 Scft/h) 

Capaciteit 

Recirculatiemodus, 

zuiverheid 

97,0 .. 99,5% N2, 

afhankelijk van 

inlaatzuiverheid 

6 Sm3/u 

(212 Scft/h) 

11 Sm3/u 

(388 Scft/h) 

16 Sm3/u 

(565 Scft/h) 

21 Sm3/u 

(742 Scft/h) 

28 Sm3/u 

(989 Scft/h) 

39 Sm3/u 

(1377 Scft/h) 

CO2 verwijdering 

bij 3% CO2 

0,33 kg/u 0,63 kg/u 0,83 kg/u 1,25 kg/u 1,46 kg/u 2,08 kg/u 

Geleverde druk 0,8 .. 1,0 bar 

(11.6 .. 14.5 PSI) 

Energieverbruik 

(inclusief 

compressor) 

2,6 kW 2,6 kW 3,6 kW 5,4 kW 6,4 kW 9,8 kW 

Voedingsspanning 3 fasen 400 Vac + nulpotentiaal + aarde (CEEFORM-stekker met 5 polen) 

Zekeringen 

stopcontact 

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A 

Afmetingen (BxDxH) 110x80x195 cm 

(43x31x77 in.) 

110x80x195 cm 

(43x31x77 in.) 

110x80x195 cm 

(43x31x77 in.) 

150x120x205cm 

(59x47x81 in.) 

150x120x205cm 

(59x47x81 in.) 

150x120x215cm 

(59x47x85 in.) 

Gewicht 350 kg 

(771 lb) 

430 kg 

(948 lb) 

600 kg 

(1323 lb) 

700 kg 

(1543 lb) 

850 kg 

(1874 lb) 

910 kg 

(2006 lb) 

Toevoerverbinding 

(buitendiameter) 

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

Afvoerverbinding 

(buitendiameter) 

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

Aftapaansluiting 

(binnen x 

buitendiameter) 

6x8 mm 6x8 mm 6x8 mm 6x8 mm 6x8 mm 6x8 mm 

Geluidsniveau op 1 m 

afstand 

73 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 76 dB(A) 77 dB(A) 81 dB(A) 
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 VPSA60 VPSA85 

Capaciteit 

Injectiemodus, hoge 

zuiverheid (99,5% N2) 

38 Sm3/u 

(1342 Scft/h) 

55 Sm3/u 

(1942 Scft/h) 

Capaciteit 

Injectiemodus, lage 

zuiverheid (97,0% N2) 

58 Sm3/u 

(2048 Scft/h) 

85 Sm3/u 

(3002 Scft/h) 

Capaciteit 

Recirculatiemodus, 

zuiverheid 

97,0 .. 99,5% N2, 

afhankelijk van 

inlaatzuiverheid 

60 Sm3/u 

(2119 Scft/h) 

85 Sm3/u 

(3002 Scft/h) 

CO2 verwijdering 

Invoer 3% CO2 

3,33 kg/u 4,38 kg/u 

Geleverde druk 0,8 .. 1,0 bar 

(11.6 .. 14.5 PSI) 

Energieverbruik 

(inclusief 

compressor) 

13,9 kW 22 kW 

Voedingsspanning 3 fasen 400 Vac + nulpotentiaal + aarde 

(CEEFORM-stekker met 5 polen) 

Zekeringen 

stopcontact 

32 A 63 A 

Afmetingen (BxDxH) 150x120x215cm 

(59x47x85 in.) 

175x155x215cm 

(69x61x85 in.) 

Gewicht 1200 kg 

(2646 lb) 

2400 kg 

(5291 lb) 

Toevoerverbinding 

(buitendiameter) 

50 mm 75 mm 

Afvoerverbinding 

(buitendiameter) 

50 mm 75 mm 

Aftapaansluiting 

(binnen x 

buitendiameter) 

6x8 mm 6x8 mm 

Geluidsniveau op 1 m 

afstand 

82 dB(A) 87 dB(A) 
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11.2 Onderhoudsonderdelen 

Onderhoudssets voor de beschreven onderhoudsintervallen en andere onderhoudsonderdelen 

zijn verkrijgbaar via onze webshop. Klik op de knop met het mandje aan de bovenzijde van 

onze website (www.van-amerongen.com). 
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