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1. Загальні дані     

1.1. Символи  

Попереджувальний знак:УВАГА!Важливі інформаційні зауваження 

щодо безпеки  роботи персоналу та суворе виконання вказаних 

інструкцій. 

 

Захисні рукавиці. Користуйтесь захисними рукавицями, для запобігання 

пошкодження від порізів гострими краями деталей. 

 

Робочий одяг. Користуйтесь захисним костюмом, для захисту тіла від 

пошкоджень під час монтажу. 

 

Робоче взуття. Користуйтесь захисним взуттям, для захисту ніг від 

падіння важких деталей під час монтажу. 

 

Індивідуальні засоби захисту органів дихання та зору. 
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1.2. Вказівки по безпеці 

Дане керівництво по монтажу та експлуатації повинно бути прочитано та 

засвоєно, і дотримуватись особою, яка здійснює монтаж, експлуатацію та 

технічне обслуговування установки. 

Монтаж підключення і первинне введення установки в експлуатацію 

дозволяється кваліфікованим особам або під їх керівництвом. Приймайте до 

уваги норми і стандарти по монтажу, дотримуйтесь правил для робочих місць. 

Користуйтесь індивідуальними засобами захисту при проведенні будь-яких робіт 

з фільтруючою установкою та її вузлами. 

До початку ремонтних робіт завжди відключайте установку та всі її 

електричні вузли від електромережі. 

 

1.3. Застосування установки 

Універсальний шліфувальний комплекс призначений для шліфування і 

зачистки об'ємних, великогабаритних виробів або конструкцій в зборі, а також 

використовується для очищення виробів від пилу пневматичним пістолетом. 

Принцип роботи комплексу заснований на видаленні забрудненого повітря з 

вмістом зважених часток пилу з подальшим його очищенням на фільтруючих 

елементах і повернення очищеного повітря в робочу зону зі створенням 

спрямованого потоку повітря. Відфільтрований пил збирається в контейнерах 

для збору пилу. Очищення повітря проводиться за допомогою картриджних 

фільтрів багаторазового використання, які очищаються імпульсної продувкою 

стисненим повітрям в автоматичному режимі. Аспіраційний стенд для 

шліфування здійснює тонку очистку запиленого повітря. Картриджні фільтра з 

антистатичного поліестеру забезпечують фільтрацію повітря з вмістом твердих 

частинок розміром від 5 мкм на 99,9%, що дозволяє організувати циклічне 

використання повітря. 

Очищення фільтрів забезпечується автоматично, шляхом управління 

пневматичними клапанами, очищаючи фільтра по черзі. 

Матеріал для фільтрування - ДСП, МДФ, стружка суха, пил, ПВХ, пінопласт, 

вугільний пил, кам'яний пил, композитні матеріали. 
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Область застосування - деревообробка, меблеве виробництво, 

металообробка, фармацевтика, шліфувальне обладнання, вузли пересипки, 

обробка кам'яних і бетонних виробів, агропромислове виробництво. 

1.4. Табличка  

Позначення представлено на наклеєній на обладнанні табличці, на якій вказана 

інформація про обладнання. Таблиця розміщається на видному місці. 

Ідентифікаційна табличка: 

• Model/серія та модель 

• Dataofmanufacture/Дата виробництва 

• Serialnumber/Серійний номер 
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1.5. Технічні характеристики 

З лінійки аспіраційних стендів FCS, компанія ТОВ «Атон Сервіс» поставляє на 

ринок установки наступних розмірів FCS-3000/4000/5000. Дані характеристик по 

кожній установці приведені в таблиці нижче: 

Найменування FCS-3000 FCS-4000 FCS-5000 

Продуктивність, м3/ч 10000 12000 14000 

Загальний тиск, Па 700 700 700 

Потужність, кВт 1,5/1,5 2,2/2,2 2,2/1,5/2,2 

Вентилятор RL-AS 500 RL-AS 500 RL-AS 500 

A, мм 3080 4080 5080 

B, мм 2700 2700 2700 

H, мм 2840 2840 2840 

Вага, кг 
2200   

Розмір фільтруючих 
крупинок ˂5мкм ˂5мкм 

 
˂5мкм 

Спосіб накопичення Контейнер Контейнер Контейнер 

Об’єм накопичення, м3 0,3 0,4 0,5 

Рівень шуму (в робочій 
зоні), дб 

85 85 85 

Тип фільтра 

Картриджний фільтр 

С2 Антистатичний 
поліестер 

Картриджний фільтр С2 

Антистатичний 
поліестер 

Картриджний фільтр С2 

Антистатичний поліестер 

Кількість фільтрів 6 8 10 

Фільтруюча поверхня, 
м² 

60 80 100 
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2. Підготовчі заходи до монтажу 

2.1 Необхідний інструмент  

Комплект необхідних інструменті, які потрібні для монтажу установки: 

гайковерт з набором насадок (або набір головок з трещіткою), пістолет для 

герметика, набір ключів, драбина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2  Індивідуальні засоби захисту 

  Щоб уникнути нещасних випадків і травм при монтажі, експлуатації та 

ремонті установки використовуйте індивідуальні засоби захисту. 

 

2.3. Комплектність виробу  

Перед монтажними роботами треба переконатися в наявності всіх 

необхідних деталей і комплектуючих за списком комплектності обладнання. 

Вся комплектація обладнання з повним його переліком відображена в його 

чек-листі відвантаження (стандартна або розширена). Стандартна комплектація 

- комплектація заводу виробника, розширена - додаткові опції передбачені 

замовником виробу. 
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3. Монтаж  

3.1.  Попередні вказівки 

• Устаткування поставляється в розібраному вигляді і частково складовими 

збірками і вимагає монтажних робіт за місцем установки обладнання. 

• Для зручності монтажу установки користуйтеся додатком №1, 

кресленнями і специфікаціями. 

• Підключення стисненого повітря і електроенергії до пульту керування 

дивитися на схемі підключення установки (додаток №2, №3). 

 

3.2. Розміщення 

 Розміщення установки на місце експлуатації повинна задовольняти 

зручне підведення підключення стисненого повітря, води для 

пожежогасіння. 
 Фундамент полу для установки повинен бути рівним та достатньої 

міцності. 

 Необхідно залишити як мінімум 1 м зі всіх сторін установки для 

проведення тех. обслуговування. 

 Обладнання не повинно встановлюватися поблизу джерел відкритого 

вогню чи легкозаймистих речовин. 

 Електрична безпека даного обладнання досягається тільки при 

правильному підключенні з системи заземлення (згідно стандартів 

безпеки роботи електрообладнання). 
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4. Наладка і підключення. 
4.1. Електричне підключення 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При виключенні установки, а також після 

ліквідації аварії, обладнання установки продовжує працювати до 

завершення циклу. Для безпечного виконання робіт на 

обладнанні необхідно обов'язково зняти живлення з обладнання 

автоматичними вимикачами (вхідним вимикачем) і провести 

заходи для попередження можливості випадкового включення / 

згідно з Правилами безпечної експлуатації споживачів (ДНАОП).  

УВАГА! Після підключення пульт керування і металеві частини повинні 

бути заземлені. 

Експлуатація пульта керування системи аспірації включає в себе управління 

наступними елементами: 

 Вентилятор; 

 Повітряні клапани; 

Перелік обладнання: 

 Q1 – ввідний вимикач. 

 QF1 – автоматичний вимикач вентилятора 1. 

 QF2 – автоматичний вимикач вентилятора 2. 

 QF3 – автоматичний вимикач вентилятора 3. 

 QF4 – ланцюги керування 400В. 

 F1 – живлення освітлення. RCF – реле контроля фаз. 

 К1 – реле електромагнітне. 

 КТ1, КТ2, КТ3 – реле часу. 

Електрична схема управління установкою зображена в додатку №3. 

Очищенням фільтрів управляє реле часу КТ3 і КТ4 (CRM - 2H), регулятор 

TIME1 - час активації клапана (рекомендовано 0,5 с), регулятор ТІМЕ2 - 

тривалість паузи між активаціями. Реле часу КТ1 забезпечує роботу системи 

очищення після виключення вентилятора. Реле часу КТ2 циклічно переключає 

роботу очищення з одного клапана на інший. 

Пуль керування аспіраційним стендом встановлюється на корпусній панелі 

обладнання за погодженням Замовника.  
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На пульті керування виведені наступні кнопки управління і лампи сигналізації: 

 

 

SA1 Дозвіл роботи вентилятора 1 (Banned – заборонено / Allowed -- дозволено). 

 

 

 

SA2 Дозвіл роботи вентилятора 2 (Banned – заборонено / Allowed -- дозволено). 

 

 

 

 

SA3 Дозвіл роботи вентилятора 3 (Banned – заборонено / Allowed -- дозволено). 

 

 

 

SB2 Кнопка – пуск системи. 

 

 

 

 

 

SB1 Кнопка – стоп системи. 

 

 

 

 

Start

 

Work of the fan 3 

Работа В3 

Banned Allowed 

Stop 

 

Work of the fan 1 

Работа В1 

Banned Allowed 

Work of the fan 2 

Работа В2 

Banned Allowed 
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Power on 

Phase control 

 

Work of the fan 1 

Работа 

вентилятор 1 

Work of the fan 2 

Работа 

вентилятор 2 

Work of the fan 3 

Работа 

вентилятор 3 

 

 

H1 Лампа – сигналізація наявності живлення. 

 

 

 

 

 

Н2 Лампа – сигналізація несправності електричної мережі. Перевірте наявність фаз, 

чергування фаз, напругу 

 

 

 

 

H3 Лампа  –  сигналізація  роботи  вентилятора 1. 

 

 

 

 

 

H4 Лампа – сигналізація  роботи  вентилятора 2. 

 

 

 

 

 

H5 Лампа – сигналізація  роботи вентилятора 3. 
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Work of the 

cleaning system 

Работа СОФ 

Alarm of the fan 1 

Авария 

вентилятор 1 

Alarm of the fan 3 

Авария 

вентилятор 3 

Alarm of the fan 2 

Авария 

вентилятор 2 

 

 

H9 Лампа – сигналізація  роботи  системи очистки фільтрів 

 

 

 

 

H6 Лампа – сигналізація несправності привода вентилятора 1. Увімкніть 

автоматичний вимикач QF1 і перевірте струм двигуна. 

 

 

 

 

H7 Лампа – сигналізація несправності привода вентилятора 1. Увімкніть 

автоматичний вимикач QF2 і перевірте струм двигуна. 

 

 

 

 

H8 Лампа –  сигналізація несправності привода вентилятора 1. Увімкніть 

автоматичний вимикач QF3 і перевірте струм двигуна. 
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4.2. Підключення стисненого повітря та настройка системи 

очистки фільтрів 

Система очищення фільтрів складається з ресивера для стисненого повітря, 

контролера роботи клапанів і клапанів, за допомогою яких і відбувається 

імпульсна очищення фільтрів. До ресивера підводиться стиснене повітря, через 

зворотний клапан. Рекомендується попередньо підготувати стиснене повітря, він 

повинен відповідати стандартам ISO 8573-1 - (2,3) класу чистоти. 

 Підключення стисненого повітря до ресивера обладнання проводитися за 

допомогою швидкозйомного роз'єму для пневматичних виробів G 3/8 дюйма 

(мама). Місце підключення стисненого повітря зазначено в додатку №2. 

 При роботі аспіраційного шліфувального стенду, поступово буде 

здійснюватися очищення фільтрів. Струмені стисненого повітря при 

короткочасному відкритті пневматичних клапанів, які спрямовані в фільтр, 

виштовхують пил, що накопичився на фільтрах, і таким чином, частинки пилу 

видуваються з їх поверхні. Зберігається стиснене повітря в резервуарі, під 

високим тиском. Робочий тиск ресивера 6 бар. 

 

 УВАГА! При очищенні фільтрів стисненим повітрям, 

короткочасне відкриття пневматичних клапанів, створює 

короткочасний шумовий постріл. Для усунення дискомфорту 

роботи для персоналу, рекомендується, використовувати 

індивідуальні засоби захисту для слуху. 

 

 УВАГА! При виключенні аспіраційного шліфувального стенду в 

ресивері зберігається залишковий тиск стисненого повітря. При 

обслуговуванні або ремонті ресивера необхідно попередньо 

спустити стиснене повітря. 
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 Оборотний комутатор, для настройки паузи між роботою імпульсних 

клапанів. 

 

 

 

 

 

 

 Тример для настройки часу відкритого клапана.  

 

 

Час роботи одного клапана: 

Min (0,08 с)………….Max (0,65 с) 

 

 

  

Положення Пауза (сек) Положення Пауза (сек) 

0 15 8 75 

1 20 9 88 

2 25 A 100 

3 30 B 118 

4 35 C 148 

5 44 D 175 

6 52 E 210 

7 60 F 4* 
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 • DIP-перемикачі для налаштування різних опцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP 2, DIP 3 - дозволяють налаштувати роботу тільки деяких клапанів серед всіх 

змонтованих. 

Клапан №1 знаходиться ближче до гнізда електроживлення. 

 

Установленні 
клапани 

1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 3,4,5,6 3,4,5 3,4 

DIP 2 DIP 3 
Робота 
клапана 

Робота 
клапана 

Робота 
клапана 

Робота 
клапана 

Робота 
клапана 

ON ON 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 3,4,5,6 3,4,5 3,4 

OFF ON 3,4,5,6 3,4,5 3,6 4,5 3 

ON OFF 3,4 3,4 3,4 3,5 4 

OFF OFF 2,3,4,5,6 3,4,5,6 3,4,5 3,4 3,4 

 

 

DIP 1 
ON Пост очистка включена 

OFF Пост очистка виключена 

DIP 2 
ON 

Див. таблицю нижче 
OFF 

DIP 3 
ON 

OFF 

DIP 4 

ON Тестова робота (пауза 1 с)  

OFF 
Нормальна робота (пауза по 

коммутатору) 
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Джерело живлення 

Заземлення 

 

Електроживлення контролера і його заземлення проходить через чорний роз'єм. 

Джерело живлення випрямляється доданим мостом в контролері, тому джерело 

живлення може бути, як постійної напруги, так і змінної напруги. 

Таким чином, якщо контролер підключений до постійної напруги, то полярність 

не обов'язкова. 

Сірий роз'єм використовується для паралельного підключення декількох 

контролерів одночасно (див. нижче). 
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5. Експлуатація обладнання 
 

5.1. Експлуатація 

 Для запуску роботи установки необхідно натиснути кнопку «Пуск» на 
пульті керування. Для зупинки роботи установки необхідно натиснути кнопку 
«Стоп» на пульті керування. Робота аспіраційного стенду можлива як по всій 
довжині установки, так і на її окремих частинах (правій, лівій) аспіраційного 
стенду для економії електроенергії. Це можливо за допомогою управління 
необхідними вентиляторами, відповідно на правій і лівій робочій зоні 
аспіраційного стенду. 
При пуску установки забруднене повітря з робочої зони, через панелі з 
перфорацією втягуються в камеру фільтрів. Рушійний потік забрудненого повітря 
розподіляється по фільтруючим елементам, де відбувається фільтрація 
пилоповітряної суміші. Велика фракція пилу частково осідає в контейнери, інша 
частина великої, а також дрібної фракції осаду, який збирається на фільтруючих 
елементах установки збивається стисненим повітрям системи очищення фільтрів 
в контейнер. Очищене повітря простягається через установку і подається назад 
в робочу зону зверху, що сприяє осадженню пилу в робочій зоні в модульну 
підлогу. Очищення стисненим повітрям відбувається автоматично протягом 
усього циклу роботи установки, і може бути відрегульованим для оптимальної 
роботи системи. Варто зауважити, що система очищення працює певний час і 
після зупинки аспіраційного стенду, тому що здійснюється пост очищення 
фільтруючих елементів. 
Вивантаження зібраного пилу з контейнерів проводиться після виключення 
установки і повної зупинки вентиляторів. Для вивантаження пилу з контейнера, 
необхідно зняти нижню панель і витягнути контейнер з під зони фільтрів, 
звільнивши контейнер зробити зворотні дії. 
Вивантажувати зібраний пил з контейнерів рекомендується в міру накопичення, 
але не менше 1 раз в тиждень, при роботі установки в середньому режимі 
експлуатації. Оптимальний цикл очищення контейнерів необхідно підібрати в 
робочому процесі. Також необхідно очищати модульну підлогу робочої зони 
аспіраційного стенду, шляхом підняття решіток з полу і вилучення з під них 
пилу, що накопичився. Необхідно регулярно проводити очистку установки від 
пилу, для правильної її роботи. 
Необхідно проводити контроль зони очищеного повітря над фільтрами, на 
наявність пилових відкладень, що може свідчити про наявність пошкоджень 
фільтруючих елементів або підсосу забрудненої пилоповітряної суміші з робочої 
зони. Як пошкодження фільтруючого елементу, так і підсмоктування повітря з 
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робочої зони, може негативно відобразитися на роботі установки, тому важливе 
своєчасне виявлення і усунення можливих даних проблем. Для огляду зони 
очищеного повітря необхідно демонтувати верхні панелі і провести візуальний 
контроль. Також необхідно візуально контролювати фільтруючий матеріал 
верхніх боксів, де можливе накопичення пилових відкладень. Рекомендується 
проводити контроль не рідше 1 разу на місяць. 

5.2. Умови експлуатації 

Середовище в приміщенні 
• Температура повітря - 10 ° C + 45 ° C 
• Вологість повітря не вище 90% 
Обладнання не розраховане на обробку газу, який відрізняється від 
атмосферного, якщо інше не передбачено письмовою згодою Виробника. 
Дана установка запроектована і проведена для обробки будь-яких сумішей 
повітря і незаймистого пилу. 
Не застосовувати фільтруючі установки для фільтрації повітря, в яких присутня 
фарба, великі і довгі фракції тирси, ганчірки, металеві чужорідні тіла, або будь-
які інші, які можуть пошкодити вентилятор, фільтри і установку. 
Не знімати фільтруючі елементи, контейнери накопичення. Дозволяється знімати 
тільки при технічному обслуговуванні або в цілях проведення ремонту та тільки 
при вимкненому живленні пульту керування. Не проводити ніяких втручань в 
установку під час її роботи. 

6. Техобслуговування 
 

 УВАГА! Всі роботи повинні проводитися при вимкненому 

обладнанні 

 

6.1. Очистка обладнання, очистка/заміна фільтрів.   

Для очищення обладнання виконайте наступні операції: 

• Вимкніть обладнання від живлення шляхом від'єднання силового кабелю від 

пульта керування аспіраційного стенду; 

• Відключіть захисні нижні панелі, і витягніть контейнери, зробіть 

вивантаження накопиченого осаду. 
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• Відключіть верхні панелі зони очищеного повітря і панелі з перфорацією 

зони фільтрів. Після цього від'єднайте захисні панелі, закріплені перед 

фільтруючими елементами. 

• Проведіть візуальний контроль фільтруючих елементів, при наявності 

відкладень пилу на фільтрах проведіть очистку. 

• При пошкодженні фільтрів, потрібно від'єднати необхідний фільтр і провести 

його заміну. 

• Очистити установку від можливих відкладень пилу. 

• Провести заміну фільтрів верхніх роздавальних боксів, у міру їх зносу. 

Для контролю перерахованих вище заходів необхідно використовувати засоби 

індивідуального захисту. 
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УВАГА! Виконуючи операції по очищенню, остерігайтесь будь-

яких джерел займання (цигарки, полум'я, іскор). 

 

 

6.2. Регулярний контроль    

Регулярна контроль за станом установки та фільтруючих елементів дуже 

важливий для забезпечення належного рівня безпеки і попередження 

ризиків вибуху та пожежі, котрі можуть бути спровоковані відкладанням та 

накопиченням легкозаймистих часток всередині фільтруючої установки. 

Відкладення і накопичення легкозаймистих частинок пилу при русі 

створюють потенційно вибухонебезпечну пилову хмару, тому намагайтеся 

зводити кількість таких відкладень та накопичень до мінімум. Також 

відкладення можуть спалахнути при контакті з гарячими поверхнями, 

іскрами та полум’я. 

 

6.3. Регулярне техобслуговування 

       Кожні 600 годин роботи: 

• Перевірка шуму обертових частин двигуна, крильчатки, підшипників. 

       Кожні 1200 годин роботи: 

• Перевірка на затиск болтів з'єднаних частин. 

       Кожні 2400 годин роботи: 

• Перевірка балансу крильчатки вентилятора (-ів) 

       Кожні 1600 годин роботи: 

• Провести очистку підшипників і змастити, при необхідності провести заміну. 

        Кожні 650 годин роботи: 

• Зняти і почистити фільтруючі елементи, при необхідності провести заміну.  
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6.4. Монтаж/Демонтаж крильчатки вентилятора 

• Відпустити болти та гайки, що фіксують вентилятор і зняти його. 

• Демонтувати впускне сопло вентилятора. 

       • Зняти фіксуючий болт та шайбу, котрі фіксують крильчатку на валу. 

       • Зняти крильчатку за допомогою знімача, вставив шайбу між супортом та 

валом, щоб не пошкодити вал. 

       • В зворотному порядку виконати монтаж.  

 

6.5. Демонтаж супорта крильчатки вентилятора 

• Зняти крильчатку як описано вище. 

• Зняти болти, що фіксують супорт і при необхідності замінити внутрішні 

частини супорта, підшипники 

• В зворотному порядку виконати монтаж 

6.6. Чистка крильчатки 

Крильчатку необхідно вирівняти статично і динамічно, щоб не було вібрації. 

Необхідно постійно перевіряти чистоту крильчатки. Масляні пари, смоли, 

вологість повітря та інші фактори сприяють налипанню пилу, жиру та інших 

матеріалів на крильчатці, що призводить до її розбалансування, внаслідок 

чого пошкоджується двигун і корпус вентилятора. 

Сигналом цього є підвищена вібрація, шум. 

Для очищення крильчатки перш за все перевірити чи відключений двигун 

від джерела живлення. Всі дії необхідно проводити через інспекційний люк 

вентилятора. Почистити крильчатку щіткою. Під час очистки необхідно 

очистити всі забруднюючі речовини, так як їх залишки можуть спричинити 

дисбаланс. 

Компанія ТОВ «Атон Сервіс» не несе відповідальності за можливі 

пошкодження двигуна, корпусу та самої крильчатки вентилятора із-за 

налипання на крильчатці. 
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6.7. Фільтруючі елементи 

 Пошкодження. Пошкодження тканини фільтра призводить до 

наскрізного проходження повітря. 

 Середній термін придатності. Якщо фільтруючий елемент 

використовується правильно з нев’язкими матеріалами, без 

потрапляння чужорідних предметів, що можуть пошкодити тканину 

фільтра, без потрапляння вологи, то середній термін служби 

фільтруючих елементів складає 12 - 24 місяців. 

 Встановлення фільтруючих елементів. Заміна фільтруючих елементів 

при їх зносі чи пошкодженні здійснюється через зняття диску з 

фільтром. Для цього потрібно зняти панель герметизації зверху 

установки відкрутивши замки фіксації панелі. Від’єднати ресивер та 

викрутити болти, які фіксують необхідний диск з фільтром. Витягнути 

диск з фільтром та провести його заміну. Встановити на місце диск з 

фільтром та інші компоненти, які були від’єднанні на своє місце. 

6.8. Позачергове технічне обслуговування 

У випадках коли встановлений вентилятор транспортує дуже запилене повітря 

або виконується пневматичне транспортування матеріалу різного походження 

потребується специфічне техобслуговування. Крильчатка може забруднюватися 

дуже часто. Тому стан робочих частин необхідно проводити частіше. 

Рекомендується підготувати та уповноважити особу, яка буде проводити та 

відповідати за технічне обслуговування вентиляторів.  
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7. Інші положення     

7.1. Перевірка 

8. УВАГА! Нижче наведені операції повинні проводитися 
кваліфікованим персоналом при вимкненому обладнанні. 

 

Об’єкт перевірки Частота обслуговування 
Роботи до 
виконання 

Огляд зони чистого 
повітря 

Раз на місяць Перевірка 

Фільтруючі 
елементи 

Раз на місяць Перевірка 

Гайки та болти 
Після перших 500 годин 
роботи і далі раз на рік. 

Перевірити затяжку 

Попереджувальні 
таблички 

Кожні шість місяців 
Перевірити їх цілісність 

та читабельність 
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7.2.  Поради по ліквідації несправностей  

 

УВАГА! Нижче наведені операції повинні проводитися 
кваліфікованим персоналом при вимкненому обладнанні і тільки 
після контакту з Постачальником обладнання. 

 
НЕСПРАВНІСТЬ 

ВІРОГІДНА 
 ПРИЧИНА 

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 

Система не всмоктує 
повітря. 

 Не правильний 
напрямок обертання 
вентилятора 

 Забруднені фільтра  

 Перевірити напрямок 
обертання. (див. стрілку 
на корпусі стола) 

 
 Провести очистку або 

заміну фільтруючих 
елементів 

Пил виходить через 
фільтруючі елементи 

 Пошкоджені фільтра 
 Закінчився термін 

придатності. 
 Фільтр не сидить в 

посадочних місцях 
 
 

 Замінити фільтруючі 
елементи 

 Закріпити фільтр в 
посадочні місця 

Пил виходить з 
мішків/контейнерів 

накопичення. 

 Пошкоджений 
мішок/контейнер. 

 Не правильно 
закріплений до 
посадочного місця 
(виникає 
негерметичність) 

 Замінити мішок/контейнер 
накопичення. 

 Перевірити правильність 
закріплення 
мішка/контейнера 
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7.3. Можливі несправності вентилятора та способи їх усунення 

Можлива 
несправність 

Можлива причина Спосіб усунення 

Недостатній 
об’єм повітря 

♦  Неправильний напрям 
обертання   
♦  Часткове забиття 

повітроводів чи місць 
забору повітря 
♦  Недостатня частота 

обертання 
♦  Забита брудом 
крильчатка 

♦  Забруднені фільтра 

•  Перекинути фази двигуна 
•  Провести чищення 
повітроводів, перевірити 
заслінки. 
•  Перевірити напругу 
струму, стан 
електроконтактів. 
•  Очистити крильчатку 
•  Провести очистку або 
заміну фільтруючих 
елементів 

Тяжкий запуск  ♦  Надмірне споживання 

потужності 
♦  Недостатній обертаючий 

момент електродвигуна 

•  Замінити електродвигун 
•  Перевірити дані 
електродвигуна згідно 
технічної документації     

Потужність яку 
споживає 
вентилятор 
перевищує 
вказану в 
технічній 
документації  

♦  Забруднені фільтри 
♦  Налипання бруду на 

крильчатці 
♦  Частково забиті 
повітроводи/місця 
всмоктування повітря  
 

•  Частіше проводити чистку 
фільтрів 
•  Почистити крильчатку 
•  Прочистити повітроводи 
перевірити положення 
заслінок 
 

Підвищений шум ♦   Розбалансована 
крильчатка, зміщена 
відносно корпусу.  
 

•  Перевірити правильність 
монтажу та стан крильчатки 

Висока вібрація ♦  Розбалансування 
крильчатки чи інших 
обертаючих частин  
 

•  Чистка або заміна 
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7.4. Діагностика 

Діагноз Можлива причина Спосіб усунення 

Знижена 
продуктивність  

Забиті повітроводи чи аспіраційні 
патрубки  

Прочистка повітроводів, 
перевірити заслінки 

Недостатня частота обертання Перевірити напругу і 
підключення двигуна  

Неправильний напрямок обертання   Перевірити правильність 
підключення  

Налипання на крильчатці  Провести очищення при 
вимкненій системі  

Втрати повітря із-за поганих і не 
герметичних з’єднань повітроводів.  

Перевірити з’єднання на 
герметичність  

Крильчатка частково заблокована чи 
пошкоджена  

Перевірити монтажне 
положення крильчатки, її стан.  

Недостатній 

тиск 

Тиск менший від проектного Замінити вентилятор 

Встановлена крильчатка не того 
напрямку 

Зв'язатися з Постачальником 
для уточнення подальших дій 

Важкий запуск 
вентилятора 

Вентилятор працює на нульовій 
потужності  

Замінити вентилятор 

Несправні підшипники Перевірити стан, змастити при 
необхідності замінити 

Розбалансована крильчатка, 
контактує з корпусом 

Перевірити стан 
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7.5. Умови гарантії 

 Гарантійний строк на обладнання складає 12 місяців з дати підписання 

видаткової накладної або акту прийому-передачі, але не більше 18 місяців з 

моменту відвантаження, якщо інакше не вказано в контракті. 

 Під гарантією розуміється зобов’язання Постачальника безоплатно для 

Покупця передати йому (Покупцю) справну деталь (вузол) замість дефектної, 

якщо дефект виник виключно з вини заводу-виробника. При цьому заміна 

деталі (вузла) повинна бути здійснена як найшвидше, але не пізніше 30 

робочих днів з моменту письмового повідомлення Покупця про виявлений 

дефект, на підставі рекламаційного акту. Вимога щодо заміни вузла (деталі) 

здійснюється Покупцем виключно у письмовому вигляді і повинна містити в 

собі модель обладнання, його заводський номер та опис дефекту.    

 Роботи з монтажу (демонтажу) деталі здійснює Покупець. Покупець може 

доручити Постачальнику виконання цієї роботи. При цьому умови виконання 

та оплати роботи обумовлюються окремо.  

 Пусконалагоджувальні та монтажні роботи обладнання (якщо потрібно), 

виконуються тільки спеціалістами Постачальника або третіми особами, які 

мають допуск на проведення робіт від Постачальника, в іншому випадку, якщо 

ці роботи були проведенні некваліфікованим персоналом та привели до 

виходу обладнання з ладу, гарантія на обладнання не поширюється. 

 У випадку виявлення дефектів Товару, Покупець зобов’язаний протягом 05 

(п’яти) робочих днів з моменту виявлення дефектів повідомити про це 

Постачальника в письмовій формі шляхом відправки Постачальнику 

(рекомендованим листом з повідомленням) рекламації (дефектної відомості). 

 Постачальник зобов'язаний протягом 05 (п’яти) робочих днів після отримання 

рекламації  направити спеціаліста для огляду обладнання та складання 

рекламаційного акту, якщо в цьому є необхідність. 

 Рекламаційний акт підписується Сторонами протягом 05 (п’яти) робочих днів 

після його складання. 

 Гарантійні зобов’язання втрачають силу, якщо Покупцем була порушена хоча 

б одна з наступних умов: 

o обладнання використовується за призначенням або згідно відповідних 

інструкцій Постачальника або заводу-виробника; 

o регламентне технічне обслуговування обладнання здійснюється у 

відповідності з вимогами Інструкції з експлуатації; 
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o будь-які конструктивні зміни та доповнення до обладнання здійснюються 

виключно за письмовою згодою Постачальника; 

o забезпечується цілісність пломб, передбачених експлуатаційними 

документами; 

o експлуатація обладнання виконується особами, які пройшли навчання та 

ознайомлені з умовами експлуатації, дозволеними та забороненими 

прийомами роботи, порядком обслуговування, правилами техніки безпеки 

(наприклад, пройшли навчання під час пусконалагоджувальних робіт); 

o дотримання всіх умов транспортування, консервації та перевезення 

обладнання; 

o дотримання умов експлуатації та підключення обладнання (електро- та 

пневмопідключення) та їх відповідність Інструкції з експлуатації 

обладнання; 

o використання лише оригінальних запчастин, дозволених заводом-

виробником; 

o дотримання умов вологості в приміщенні, де експлуатується обладнання 

(установки внутрішнього виконання). 

 Гарантійні зобов’язання Постачальника не поширюються на випадки 

пошкодження обладнання внаслідок дії обставин непереборної сили, а також 

на вузли або деталі, що мають природний знос в результаті експлуатації, 

таких як: 

o привідні паси; 

o гумові лопасті та пластмасові вироби, а також вироби з тканин;   

o електричні лампочки, запобіжники та подібні деталі;   

o ходові гвинти, гайки ходових гвинтів, зубчаті сегменти, зубчаті колеса. 

 

 Обладнання або його складові частини, що включені Покупцем до рекламації 

(претензії), повинні бути надані представнику Постачальника для перевірки її 

обґрунтованості протягом 14 календарних днів з моменту їх виходу з ладу. В 

іншому випадку заміна деталі (вузла) буде проводитися на платній основі. 

 Не підпадають під дію гарантії дефекти обладнання, причиною яких стали 

наступні фактори: 

o некваліфікована експлуатація або зовнішній силовий вплив (наприклад, 

подряпини, вм’ятини, інший вид деформації); 

o  забруднення будь-якого походження; 
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o  ремонт та інші дії по відношенню до обладнання, якщо вони 

виконувались спеціалістами, які не пройшли навчання в компанії 

Постачальника або не отримали дозвіл від Постачальника; 

o пошкодження, що сталися під час транспортування обладнання 

Покупцем. 

 Інструкція з експлуатації обладнання, що надається Постачальником Покупцю, 

є обов’язковою для виконання. Покупець має право запросити в письмовому 

вигляді додаткову копію інструкції по експлуатації обладнання, а Постачальник 

має право надати її в печатному або електронному вигляді. 

 Претензії Покупця щодо відшкодування збитків, які можуть бути пов’язані з 

зупинкою чи простоєм обладнання, Постачальником не приймаються та не 

розглядаються. 

 Гарантія поширюється тільки на заміну компонентів або деталей, які, за 

оцінкою компанії ТОВ «Атон Сервіс», мали заводський дефект. Будь-які інші 

зобов'язання, будь-яка відповідальність, повна або часткова, за інші збитки, 

збиток або втрати, прямі або непрямі, що випливають з використання або 

неможливості використання обладнання, не покриваються гарантією. 

7.5.1. Вказівки по безпеці 

Фільтруюча установка видаляє пил та накопичує його в мішка/контейнерах. 

Якщо пил легкозаймистий (наприклад, деревини, пластику, алюмінію, магнію та 

інше) і він буде контактувати з джерелом загоряння (відкрите полум’я, іскри) 

існує ризик спалаху. Покупець повинен слідувати вказівкам, котрі присутні в 

даній інструкції по використанню, а також діяти згідно норм пожежної безпеки. 

Особливо необхідно приділити увагу операціям внутрішнього очищення, а також 

чистці зовнішніх частин, за для уникнення надмірного накопичення 

легкозаймистого пилу. Також треба бути впевненим, що ніяких джерел 

загоряння, таких як, вуглі, іскри, відкрите полум’я, цигарки чи будь які інші 

джерела не зможуть потрапити через отвори всмоктування повітря.  

7.6. Транспортування, упаковка та зберігання 

 Транспортування (якщо виконується замовником). Кожне обладнання 

перевіряється та тестується перед відвантаженням. Гарантійний термін 

починається з дати поставки і покриває якість виробництва, матеріалу. Якщо 

виявляються пошкодження, нанесені під час транспортування, то за це несе 

відповідальність замовник транспорту. Фільтруюча установка в розібраному стані 

завернута в пластикову упаковку або картон. Все сміття від упаковки має бути 
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утилізовано згідно діючого законодавства. Транспортування повинно 

проводитися обережно, щоб уникнути перевертання та падіння обладнання. 

Підняття і транспортування повинно проводитися відповідними транспортними 

засобами і підйомною технікою. Транспортування необхідно проводити згідно 

діючих норм для попередження виникнення можливих аварій. 

 Розвантаження. Для розвантаження необхідно скористатися допомогою 

професійних вантажників або персоналом з досвідом в сфері вивантаження 

даного обладнання. 

o Не видаляйте елементи, які використовуються для блокування частин 

обладнання під час транспортування, поки всі частини не були 

вивантажені і розміщені. 

o Дотримуйтесь інструкцій під час переміщення елементів. Використовуйте 

позначення місць підняття та кріплення. 

 Зберігання і переміщення (якщо виконується замовником). Обладнання 

повинно бути захищеним від впливу атмосферних факторів, пилу та 

можливого падіння на обладнання сторонніх предметів. Якщо між датою 

поставки і монтажу проходить багато часу, періодично (кожного тижня) 

необхідно перевіряти вентилятор, прокручуючи його вручну, за для 

уникнення пошкодження підшипників; не дозволяється залишати 

крильчатку вентилятора нерухомою на довготривалий період. Виробник не 

несе відповідальності за пошкодження обладнання, які виникли в наслідок 

довготривалого простою.  

 Розмір і вага наведені в таблиці технічних характеристик п.1.5. 
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8. Відмітки    
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9. Додатки 
 

Додаток №1 - Збірне креслення (див. Додається креслення). 

Додаток №2 - Підключення стисненого повітря. 

Розташування роз'єму вказується за погодженням із Замовником.
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Додаток №3 - Електрична схема підключення щита управління.
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