Flexomix 060-950

Wentylatory

Sprawd< czy wibroizolatory s# dobrze zamocowane oraz czy
nie wykazuj# uszkodze;.
Sprawd< os!ony, r"kaw elastyczny, %ruby mocuj#ce oraz zawiesia,
wibroizolatory i statyw.
Sprawd< czy wirniki s# wolne od osadów brudu.
Sprawd< czy %ruby monta$owe kó! pasowych s# doci#gni"te.

Informacje!ogólne

Czyszczenie

Instrukcja!obs ugi!i!
konserwacji

Zadaniem wentylatora jest przet!aczanie strumienia powietrza
w systemie wentylacyjnym, tzn. wentylator musi pokona&
opór stawiany przez nawiewniki, kana!y oraz sam# central"
wentylacyjn#.
Obroty wentylatora s# dobrane w taki sposób, aby zapewni&
w!a%ciwy przep!yw strumienia powietrza. Je%li wentylator
zapewnia zbyt ma!y strumie; powietrza, zak!ócona jest praca
ca!ej instalacji.
Je$eli strumie; powietrza nawiewanego jest zbyt niski, bilans
powietrza w uk!adzie ulegnie zachwianiu, co prowadzi do
zasysania powietrza z zewn#trz pomieszcze;. Zbyt niski
strumie; powietrza wywiewanego skutkuje niedostatecznym
przewentylowaniem pomieszczenia i zwi"kszonym zu$yciem
energii w przypadku, gdy w sk!ad instalacji wchodzi system
odzysku ciep!a. Ponadto brak równowagi mo$e spowodowa&,
$e wilgo& zawarta w powietrzu mo$e <le wp!ywa& na konstrukcj"
budynku. Dodatkowy efekt zbyt niskiego strumienia powietrza
to osiadanie py!u na !opatkach wirnika wentylatora.
Przyczyn# ma!ej wydajno%ci wentylatora mo$e by& po%lizg paska
klinowego lub py! osadzony na !opatkach wirnika.
W przypadku, gdy wirnik wentylatora obraca si" w z!ym
kierunku, przep!yw powietrza odbywa& si" b"dzie w dobr#
stron", ale nast#pi radykalne zmniejszenie wydajno%ci. Dlatego
te$ nale$y sprawdzi& prawid!owo%& kierunku obrotów wirnika
wentylatora.

=opatki wirnika wentylatora nale$y oczy%ci& z ewentualnych
osadów. Do tego celu mo$na wykorzysta& mieszanin" Toluolu i
denaturatu (2:1) lub w awaryjnych sytuacjach benzyn" lakow#
(rozpuszczalnik). Nie nale$y stosowa& nafty, poniewa$ mo$e ona
powodowa& ogniska korozji.
Nast"pnie odkurz central" odkurzaczem w taki sposób, by kurz
nie zosta! wdmychany do systemu kana!owego.
Pokrywy wentylatorów s# czyszczone w taki sam sposób jak
wirniki.
Sprawd< czy pokrywy i sto$ki wlotowe s# dobrze zamocowane.

Smarowanie
Je$eli !o$yska wentylatora s# zaopatrzone w smarowniczki,
!o$yska nale$y w razie potrzeby nasmarowa& smarem typu SKF
ALFA LUBE LG MT2 w innym przypadku !o$yska s# nasmarowane
fabrycznie i nie wymagaj# dodatkowego smarowania.

2.!Przek adnia!pasowa
UWAGA'! Przed! rozpocz#ciem! rozruchu! centrali! nale"y!
sprawdzi%!czy!ko a!pasowe!silnika!i!wentylatora!s&!ustawione!
w!jednej!linii,!ewentualnie!skorygowa%!ich!po o"enie.

Kontrola

UWAGA'! Przed! rozpocz#ciem! pracy! central#! nale"y!
zatrzyma%!prze &cznikiem,!a!nast#pnie!przekr#ci%!wy &cznik!
roboczy!do!pozycji!0.!
W przypadku podwójnych silników mog# wyst"powa& dwa
wy!#czniki robocze.

Sprawd<, czy pasek nap"dowy nie jest zu$yty, p"kni"ty,
wysuszony lub w inny sposób uszkodzony. Je%li pasek jest
uszkodzony, nale$y go wymieni&. W przypadku przek!adni
wielopasowych, nale$y wymieni& wszyskie paski.
Sprawd< czy paski s# w!a%ciwie napi"te. Zbyt du$e napi"cie
paska mo$e powodowa& przegrzanie !o$ysk i przeci#$enie
silnika. Zbyt lu<ne napi"cie powoduje %lizganie si" paska i
szybsze jego zu$ycie.

1.!Wentylator

Wymiana!i!napinanie!paska

Czynno$%

Kontrola
Sprawd< czy wirnik wentylatora daje si" obraca& z !atwo%ci#, czy
jest wywa$ony i nie powoduje wibracji. Brak wywa$enia mo$e
by& spowodowany osadzeniem si" py!u na !opatkach wirnika
lub ich uszkodzeniami mechanicznymi.
Sprawd< czy !o$yska nie s# uszkodzone. Przy!ó$ %rubokr"t lub
podobny przedmiot do oprawy !o$yska i przyk!adaj#c ucho do
r"koje%ci %rubokr"tu przys!uchaj si" pracy !o$yska. Je$eli !o$ysko
jest w dobrym stanie, powinno si" s!ysze& tylko mi"kki szum. W
przypadku d<wi"ków przypominaj#cych pisk, !o$ysko wymaga
nasmarowania. Zgrzyty wskazuj#, $e do !o$yska dosta!y si" cia!a
obce. Metaliczny ha!as, który mo$e by& regularny, sugeruje, $e
!o$ysko jest uszkodzone. W obu przypadkach !o$ysko nale$y
wymieni&.
Wirnik wentylatora, oprawa !o$yska oraz silnik nap"dowy
zamontowane s# na podstawie wyposa$onej w wibroizolatory.

IV Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Napinanie paska odbywa si" poprzez przesuni"cie silnika za
pomoc# %rub napinaj#cych na p!ycie silnika. Paska nie wolno
naci#ga& na si!" na ko!a pasowe, najpierw nale$y poluzowa&
%ruby napinaj#ce.
Podczas wymiany paska sprawd< czy powierzchnie styczne kó!
pasowych nie s# zu$yte.
Za pomoc# linijki sprawd< czy ko!a pasowe s# równoleg!e do
siebie i czy ich rowki le$# w linii, patrz rys. 1.
Uwaga'! Nowe! paski! nale"y! ponownie! napi&%! po! oko o! 14!
dniach.
Rys. 1

Flexomix 060-950
Instrukcja!napinania!pasków
Napinanie!pasków!typu!Rippenband
Pasek typu Rippenband nale$y napi#& w prawid!owy sposób w
celu uzyskania jak najd!u$szej $ywotno%ci. Zbyt s!abe lub zbyt
mocne napi"cie paska powoduje zmniejszenie $ywotno%ci paska.
Zalecamy metod" wyd!u$ania, która jest prosta i nie wymaga
$adnego specjalistycznego narz"dzia.
1. W!ó$ pasek w rowki kó! pasowych bez napinania.
2. Narysuj dwie linie w poprzek strony grzbietowej paska w
odleg!o%ci oko!o 80> rozstawu wa!ków (lub jednego metra
je%li rozstaw wa!ków jest du$y).
3. Zwi"kszaj odleg!o%& pomi"dzy liniami o 0,5 do 0,75>
poprzez napinanie paska (daje 5 do 7,5 mm przy rozstawie
wa!ków 1000 mm).
4. Pozwól by wentylator popracowa! pod obci#$eniem przez
oko!o 10 minut.
5. Sprawd< napi"cie paska poprzez pomiar odleg!o%ci
pomi"dzy liniami i skoryguj w razie potrzeby.

Napinanie!w&skich!pasków!klinowych
Nowe paski nale$y napina& w taki sposób by wymagana si!a
ugi"cia, w miar" mo$liwo%ci, odpowiada!a jak najbli$ej warto%ci
P podanej w tabeli poni$ej.
Napi"cie paska nale$y skontrolowa& po 50 godzinach pracy.
80> ca!kowitego wyd!u$enia paska nast"puje w ci#gu pierwszych
15 godzin pracy.

Poprawne!napi#cie!pasków!sprawdza!si#!w!
nast#puj&cy!sposób:
1. Zmierz rozstaw wa!ków (A)
2. Zmierz si!" wymagan# do uzyskania ugi"cia paska o 16
mm, licz#c na metr rozstawu wa!ków, pod k#tem prostym
do kierunku paska i w %rodku odleg!o%ci pomi"dzy ko!ami
pasowymi.
3. Zwi"ksz napi"cie paska, je%li si!a jest mniejsza od warto%ci
P w tabeli i na odwrót.

4. Zalecane napi"cie paska: 0,8 × Pmax.

Rys. 2

Pro?l paska

1000 mm

SPZ
SPB
SPC

1007,5 mm

Si!a ugi"cia P dla wysoko%ci strza!ki
16 mm/m rozstawu wa!ków
@rednica ma!ego
Si!a ugi"cia (N)
ko!a, dy
67-95
10-15
100-140
12-20
35-50
160-224
236-315
50-65
224-355
60-90
375-560
90-120

3.!Silnik
Kontrola

Odcinek!napinaj&cy!dla!pasków!typu!Rippenband
Odleg!o%& mi"dzy kreskami
Przed napi"ciem, mm
Po napi"ciu, mm
mm
min
maks
100
100,5
100,8
150
150,8
151,1
200
201,0
201,5
250
251,3
251,9
300
301,5
302,3
350
351,8
352,6
400
402,0
403,0
450
452,3
453,4
500
502,5
503,8
600
603,0
604,5
700
703,5
705,3
800
804,0
806,0
900
904,5
906,8
1000
1005,0
1007,5

Sprawd< d<wi"ki emitowane przez !o$yska silnika. Je%li !o$yska
silnika s# w dobrym stanie, s!yszalny b"dzie jedynie lekki szum.
D<wi"ki przypominaj#ce pisk oznaczaj#, $e !o$ysko pracuje na
sucho. Zgrzytanie lub stukot oznacza, $e kulki lub ich prowadnice
s# uszkodzone. W takim przypadku nale$y je wymieni&. Sprawd<
czy mocowanie silnika nie jest uszkodzone i czy %ruby mocuj#ce
s# dokr"cone.

Czyszczenie
Obudow" zewn"trzn# silnika nap"dowego oraz wyposa$enie
regulacyjne nale$y utrzymywa& w stanie wolnym od kurzu, brudu
oraz zaolejenia. Nale$y czy%ci& je przy pomocy suchej szmatki.
W przypadku silniejszego zabrudzenia, jako rozpuszczalnika,
mo$na u$y& benzyny lakowej.
Je$eli silnik jest pokryty grub# warstw# brudu istnieje ryzyko
przegrzania silnika nap"dowego, spowodowane utrudnionym
ch!odzeniem korpusu stojana.

Smarowanie
Silniki wyposa$one w zawor smaruj#ce nale$y smarowa& co
750 godzin pracy. Poza tym nie wymagaj# one $adnego innego
smarowania poza smarowaniem !o$ysk, np. przy wymianie.
Zalecany smar to SKF C65.
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Flexomix 060-950
Wentylator!z!nap#dem!bezpo$rednim

Silnik
Kontrola

A

1.

Wykonaj czynno%ci wymienione w punktach 1 - 6, rozdzia!u
Wentylator, podrozdzia!u Kontrola.

2.

Sprawd< czy zamocowanie silnika nie jest uszkodzone i czy
%ruby mocuj#ce s# dokr"cone.

3.

Sprawd< d<wi"ki emitowane przez !o$yska silnika. Je%li
!o$yska silnika s# w dobrym stanie technicznym, s!yszalny
b"dzie jedynie lekki szum. D<wi"ki przypominaj#ce
zgrzytanie lub stukot oznacza& b"d# uszkodzenie !o$ysk
silnika. W takim przypadku nale$y je wymieni&

4.

Wykonaj czynno%ci wymienione w punktach 7 - 8, rozdzia!u
Wentylator, podrozdzia!u Kontrola.

! !
Czyszczenie
Zespó! wentylatora

Wykonaj czynno%ci wymienione w punktach 1 - 6, rozdzia!u
Wentylator, podrozdzia!u Kontrola.

Kontrola
1. Wykr"& %ruby (A), a nast"pnie wyci#gnij zespó! wentylatora
(wentylator wraz z silnikiem nap"dowym zamontowane s#
na szynach).
2. Sprawd< czy wirnik wentylatora daje si" obraca& z !atwo%ci#,
czy jest wywa$ony i nie powoduje wibracji. Brak wywa$enia
mo$e by& spowodowany osadzeniem si" py!u na !opatkach
wirnika lub ich uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Sprawd< czy wirnik wentylatora jest dobrze zamocowany
na wa!ku i czy nie wykazuje tendencji do przesuwania si" w
kierunku bocznym, w stron" sto$ków wlotowych.
4. Wirnik wentylatora oraz silnik nap"dowy zamontowane s#
na podstawie wyposa$onej w wibroizolatory. Sprawd< czy
wibroizolatory s# dobrze zamocowane oraz czy nie wykazuj#
uszkodze;.
5. Sprawd< %ruby mocuj#ce, elementy zawieszenia oraz
podstaw".
6. Sprawd< czy wirnik jest wolny od zanieczyszcze;.
7. Zamontuj ponownie zespó! wentylatora.
8. Sprawd< strumie; przep!ywu powietrza poprzez pomiar
ró$nicy ci%nie; Qp na kró&cach pomiarowych. Ró$nic"
ci%nie; Qp nale$y odczyta& na manometrze typu U-rurka.
Nast"pnie odczytan# ró$nic" ci%nie; Qp nale$y odnale<& na
wykresie umieszczonym na obudowie centrali wentylacyjnej,
odnie%& do wielko%ci centrali i odczyta& z wykresu wielko%&
przep!ywu powietrza.

Czyszczenie
1. Wykonaj czynno%ci wymienione w punktach 1-6, w
podrozdziale Kontrola.
2. Z !opatek wentylatora usu; ewentualne osady py!u. Nale$y
stosowa& przyjazny dla %rodowiska naturalnego %rodek
odt!uszczaj#cy. Nie wolno stosowa& nafty, poniewa$ mo$e
ona spowodowa& powstawanie ognisk korozji.
3. Nast"pnie odkurz central" wentylacyjn# za pomoc#
odkurzacza, uwa$aj#c by kurz nie zosta! wdmuchany do
systemu kana!ów wentylacyjnych.
4. Pozosta!e elementy oczy%& w taki sam sposób jak !opatki
wirnika wentylatora. Sprawd< czy sto$ki wlotowe s#
zamocowane w prawid!owy sposób.
5. Wykonaj czynno%ci wymienione w punktach 7-8,
podrozdzia!u Kontrola.
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Obudow" zewn"trzn# silnika nap"dowego oraz wyposa$enie
regulacyjne nale$y utrzymywa& w stanie wolnym od kurzu, brudu
oraz zaolejenia. Nale$y czy%ci& je przy pomocy suchej szmatki.
W przypadku silniejszego zabrudzenia, jako rozpuszczalnika,
mo$na u$y& przyjaznego dla %rodkowiska naturalnego %rodka
od!uszczaj#cego. Gruba warstwa brudu na silniku zwi"ksza
ryzyko przegrzania, spowodowane utrudnionym ch!odzeniem
korpusu stojana.
Wykonaj czynno%ci wymienione w punktach 7 - 8, rozdzia!u
Wentylator, podrozdzia!u Kontrola.
W razie alarmu zresetuj przetwornic" cz"stotliwo%ci przez
odci"cie napi"cia zasilaj#cego od silnika na okres co najmniej
45 sekund. Sprawd< wielko%& napi"cia zasilaj#cego silnika oraz
czy centrala jest w!a%ciwie zainstalowana.

