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1. Умови гарантії
ТОВ «Атон Сервіс» надає гарантію протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати введення в
експлуатацію, але не більше 18 (вісімнадцяти) місяців з дати поставки обладнання.
По закінченню терміну, гарантія припиняє свою дію, навіть якщо обладнання не було введено в
експлуатацію.
У разі виявлення дефектів, незв'язаних з помилками з вини Замовника або третьої сторони, ТОВ
«Атон Сервіс» проведе ремонт або заміну дефектних деталей в найкоротші терміни, безкоштовно,
протягом терміну дії гарантії. Якщо ремонтні роботи за умовами договору не виконуються ТОВ «Атон
Сервіс», Замовник несе всі додаткові і супутні витрати.
Роботи по ремонту і заміні будуть виконані за умови, якщо Замовник повністю виконує свої
зобов'язання. Замовник не звільняється від виконання своїх зобов'язань навіть у разі настання обставин,
при яких в дію вступає гарантія.
Замовник усвідомлює, що, за винятком встановлених законодавством обов'язкових меж, ТОВ
«Атон Сервіс» звільняється від відповідальності за завдані збитки в разі некоректної експлуатації,
ушкодженнями,
викликаними
некомпетентністю,
недбалістю
Замовника,
транспортуванням,
неправильним зберіганням матеріалів; несвоєчасним видаленням несправностей; перевантаженнями,
несанкціонованим втручанням.
Термін гарантії ТОВ «Атон Сервіс» на деталі і комплектуючі, які були закуплені ТОВ «Атон Сервіс» у
інших постачальників, не може перевищувати строку гарантії від постачальника. Умови ремонту і заміни
дефектних деталей встановлюються між ТОВ «Атон Сервіс» та Замовником.
Відповідальним за доставку дефектних деталей від Замовника до Постачальника і назад виступає
Замовник. Замовник покриває транспортні витрати і забезпечує необхідну страховку. Будь-які претензії
до доставки не впливають на решту поставки. Право власності на деталі, заміна яких відбувається по
гарантії, має власник дефектної деталі.
Гарантія поширюється тільки на заміну компонентів або приладдя, які, за оцінкою компанії ТОВ
«Атон Сервіс», мали заводський дефект, або були пошкоджені через помилки при монтажі. 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 вентилятора, виключені.
Гарантійний ремонт і заміна вентилятора відбуваються в приміщеннях компанії,
отже,
пов'язані з цим витрати по упаковці і транспортуванні, несе замовник.
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2. Передмова
Наведені нижче загальні правила безпеки повинні ретельно виконуватися протягом всього часу
роботи і технічного обслуговування вентилятора. Компанія ТОВ «Атон Сервіс» знімає з себе будь-яку
відповідальність за можливі неприємності або збиток, заподіяний людям, тваринам, вентилятору або
іншого майна, що відбулися внаслідок недотримання цих правил.
Невиконання зазначених норм може несприятливо вплинути на ефективність роботи обладнання і
на відповідність приписів з техніки безпеки підготовлених в ході проектування і виготовлення
вентилятора.
Ми дякуємо Вам за те, що придбали вентилятор компанії ТОВ «Атон Сервіс».
Інформація, що міститься в керівництві з експлуатації, не може бути використана з метою,
відмінною від тих, для яких вона призначена.
Цей посібник і документація, що додається до вентилятора, не може бути відтворена, ні частково,
ні повністю без попередньої письмової згоди ТОВ «Атон Сервіс». Ілюстрації і можливі схематичні
малюнки, що відносяться до апарату, служать тільки для роз'яснювальних цілей. Вміст цього посібника
може бути змінено компанією ТОВ «Атон Сервіс» без попереднього повідомлення, причому це не дає
права пред'явлення до неї будь-яких претензій.
3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
3.1 ВСТУП
Відцентрові вентилятори можуть бути одностороннього або двостороннього всмоктування, але в
будь-якому випадку повітря засмоктується уздовж осі робочого колеса, а виштовхується в напрямку по
дотичній до лопаток робочого колеса.
Вентилятори використовуються для переміщення обсягів чистого або забрудненого повітря (пилом
та іншими домішками різного розміру) по каналах або воздуховодам в залежності від умов застосування,
які позначені в каталогах компанії ТОВ «Атон Сервіс» та підсумовано в таблиці на сторінці 5.
Забороняється використовувати їх в інших цілях.
Основні компоненти і необхідне приладдя вказані в пункті 11 (Перелік деталей) цієї інструкції.
Крім деяких винятків, вентилятори з метою запобігання від корозії пофарбовані порошковою
фарбою, нанесеною методом напилення. Вентилятори поставляються з дво-, чотири-, шести- або
восьми полюсними електродвигунами уніфікованої серії МЕС.
У стандартній комплектації вентилятори Атон Сервіс призначені для роботи з приєднаними
повітроводами до впускного і випускного патрубка вентилятора, без пилового ущільнювача, втулки для
зливу конденсату, інспекційного вікна. У разі необхідності даних опцій слід повідомити про це на стадії
замовлення.
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3.2. Ідентифікаційна табличка
Стандартно ідентифікаційна табличка розміщується на підставі обладнання або на добре помітному
місці.
Стандартна табличка (Мал. 1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 - Серія та модель вентилятора
2 - Серійний номер
3 - Код (вказується спеціальні виконання і опції при наявності див. стр)
4 - Потужність встановленого електродвигуна (кВт)
5 - Частота, Гц
6 - Рік виготовлення
7 - Напруга, В
8 - Швидкість обертання вентилятора (кількість оборотів в хвилину - об. / Хв.)
9 - Напрямок та кут повороту корпусу вентилятора.
10 - Вага, кг
11 - Максимальна температура переміщуваного середовища через вентилятор, ° С
12 - Напрямок обертання крильчатки

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
0

11

12

Мал. 1 (Стандартна ідентифікаційна табличка)
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Серія
MA-AS

AS-N,
MN-AS

MAP-AS

MB-AS,
CA-AS

MM-AS

GR-AS

RL-AS,
RLQ-AS

RM-AS

RU-AS

3.3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Сфера застосування
Застосовуються для дуже забрудненого повітря, яке також містить деревну стружку, різну
тирсу і волокнисті матеріали. Використовуються в системах пневмотранспорту і для
систем, в яких необхідно досить-таки малий рівень потоку з високим тиском. Робоча
температура до 80 ° С, для більш високих температур потрібне спеціальне виконання.
Серії вентиляторів з впередзагнутими лопатями крильчатки.
Використовується для чистого або незначно забрудненого повітря, широко
застосовується для охолодження електрообладнання, генераторів, екструдерів, ламп,
двигунів, для подачі повітря в твердопаливні котли і т.д.
Робоча температура до 80 ° С, для більш високих температур потрібне спеціальне
виконання.
Серія вентиляторів з впердзагнутими лопатями призначена для забезпечення середнього
тиску при невеликій продуктивності.
Використовується для чистого або злегка забрудненого повітря, широко застосовується
для охолодження ламп, двигунів, для подачі повітря в газові пальники та твердопаливні
котли і т.д.
Робоча температура до 80 ° С, для більш високих температур потрібне спеціальне
виконання.
Використовуються для чистого або незначно забрудненого повітря; широко
застосовується в системах вентиляції і кондиціонування повітря, як в промислових, так і в
побутових приміщеннях, в системах сушки, для видалення газів і випарів.
Тип лопатей: впередзагнуті. Робоча температура до 60 ° С, для більш високих температур
потрібне спеціальне виконання.
Використовується для вентиляції на виробництві та для загальнообмінної вентиляції, а
також скрізь, де необхідно транспортування чистого або незначно забрудненого повітря
або димів.
Тип лопатей: впередзагнуті. Робоча температура до 80 ° С, для більш високих температур
потрібне спеціальне виконання.
Застосовується для середньої і низької пропускної здатності і високого тиску.
Тип лопатей: обратнозагнуті. Застосування: для транспортування чистого і незначно
забрудненого повітря в системах аспірації, для видалення димових газів, а також для
різноманітного застосування в промисловій та непромислової сфері. Робоча температура
до 60 ° С, для більш високих температур потрібне спеціальне виконання.
Застосовується при дуже високій пропускній здатності, низькому тиску. Тип лопатей:
обратнозагнуті. Застосування: для чистого і незначно забрудненого повітря, для
різноманітного застосування в промисловій та непромислової сфері, а також для
промислового кондиціонування повітря, видалення димових газів і для видалення повітря
від фарбувальних камер. Робоча температура до 60 ° С, для більш високих температур
потрібне спеціальне виконання.
Вентилятори високої продуктивності застосовуються для високої пропускної здатності і
середнього тиску. Тип лопатей: обратнозагнуті.
Застосування: пиловий вентилятор, всмоктування і транспортування повітря,
гранульованих матеріалів, з вмістом деревної тирси і стружки, виключаються
фіброматеріали, а також для видалення димових газів.
Робоча температура до 60 ° С, для більш високих температур потрібне спеціальне
виконання.
Вентилятор високої продуктивності застосовується для високої пропускної здатності і
середнього тиску, висока ефективність. Тип лопатей: обратнозагнуті. Застосування: для
чистого і забрудненого повітря, з невеликим вмістом деревних стружки і тирси,
гранульованих матеріалів, виключаючи волокнисті, а також для видалення димових газів.
Робоча температура до 60 ° С, для більш високих температур потрібне спеціальне
виконання.
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Серія
RH-AS

VM-AS

VA-AS

VP-AS,
VC-AS,
VG-AS,
VI-AS
ZM-AS,
ZD-AS,
ZC-AS,
ZA-AS,
ZB-AS
MAR-AS,
MAR/s -AS
МHR-AS
MS-AS,
S-AS
BSTS-AS

MSTS-AS

Продолжение таблицы
Сфера застосування і технічні характеристики
Вентилятор високої продуктивності застосовується для високої пропускної здатності і
середнього тиску, висока ефективність. Тип лопатей: обратнозагнуті. Застосування: для
чистого і злегка забрудненого повітря, а також для видалення димових газів. Робоча
температура до 60 ° С, для більш високих температур потрібне спеціальне виконання.
Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність і високий тиск.
Тип лопатей: обратнозагнуті.
Застосування: для видалення димів, чистого і незначно забрудненого повітря і для систем
пневмотранспорту, що використовують чисте повітря.
Температура повітря: до 60 ° С для стандартного виконання, для більш високих
температур потрібне спеціальне виконання вентилятора.
Вентилятори застосовуються для низької пропускної здатності і високого тиску.
Тип лопатей: загнуті, позитивні. Застосування: для систем пневмотранспорту, що
використовують чисте повітря. Підходять для ливарного виробництва, харчової та
хімічної промисловості. Робоча температура до 60 ° С, для більш високих температур
потрібне спеціальне виконання.
Вентилятори застосовуються для середньої і низької пропускної здатності і високого
тиску. Тип лопатей: обратнозагнуті, негативні. Застосування: для систем
пневмотранспорту, що використовують чисте повітря. Підходять для ливарного
виробництва, харчової та хімічної промисловості. Робоча температура до 60 ° С, для
більш високих температур потрібне спеціальне виконання.
Застосовуються для низької пропускної здатності, високого та низького тиску. Тип
лопатей: відкриті. Застосування: пневматичний транспорт твердих матеріалів змішаних з
повітрям, тирсою і стружкою; застосовуються для фіброматеріалів, які можуть забити
крильчатку обратнозагнутого типу нормальної конструкції. Робоча температура до 60 ° С,
для більш високих температур потрібне спеціальне виконання.
Використовуються для систем, в яких необхідний досить-таки малий рівень потоку
чистого або незначно забрудненого повітря з високим тиском, а також для видалення
димів і випарів. Робоча температура до 80 ° С, для більш високих температур потрібне
спеціальне виконання.
Використовується для систем, в яких необхідний досить-таки малий рівень потоку чистого
повітря з високим тиском. Робоча температура до 60 ° С, для більш високих температур
потрібне спеціальне виконання.
Вентилятори з литим алюмінієвим корпусом, крильчатка з впередзагнутими лопатями або
радіальними лопатями з вуглецевої сталі. Робоча температура до 60 ° С, для більш
високих температур потрібне спеціальне виконання.
Використовуються для чистого повітря з досить високим тиском і низьким потоком
повітря. Конструкція: литий алюмінієвий корпус з крильчаткою із закритими радіальними
лопатями. Робоча температура до 70 ° С. Вентилятори даної серії доступні тільки в
напрямку обертання LG270.
Використовуються для чистого повітря з досить високим тиском і низьким потоком
повітря. Мають дуже низький рівень шуму. Конструкція: литий алюмінієвий корпус з
крильчаткою з відкритими радіальними лопатями алюмінієвої крильчатки (кількість
варіюється між 2 і 8). Робоча температура до 70 ° С.
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3.4 Варіанти виконання вентиляторів за типом приводу
Виконання 4 (Es4)
Прямий привід, двигун встановлений на опорній рамі. Робоча температура до
60С, для більш високої температури потрібен спеціальний виконання

Виконання 5 (Es5)

Прямий привід, без опорної рами під двигун. Робоча температура до 60С,
для більш високої температури потрібен спеціальний виконання

Виконання 1(Es1)

Без двигуна з моноблоком. Робоча температура до 60С, для більш високої
температури потрібен спеціальний виконання

Виконання 8(Es8)

Через муфту. Робоча температура до 60С, для більш високої температури
потрібен спеціальний виконання

Виконання 9 (Es9)

На клинопасовій передачі, двигун встановлений безпосередньо на опорній
рамі вентилятора збоку. Робоча температура до 60С, для більш високої
температури потрібен спеціальний виконання

Виконання 12 (Es12)

На клиноременной передаче, двигатель установлен на отдельной раме.
Рабочая температура до 60С , для более высокой температуры требуется
специальное исполнение
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3.5 Напрямок обертання вентилятора і кут повороту корпусу
Виконання 4 (вид з боку двигуна)

Виконання 5 (вид з боку двигуна)

Виконання 12 (вид з боку приводу)
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3.6 РІВЕНЬ ШУМУ І ВИБРАЦИЯ
Вібрація - це механічні коливання, що роблять негативний вплив на механічне обладнання при його
експлуатації. За статистичними даними, найпоширенішим дефектом, який викликає підвищену вібрацію
на вентиляторах, є дисбаланс, потім розцентровки, і інші не незначні дефекти, які надають руйнівний
ефект на механічні елементи агрегату. Вібрація для вентиляторів, являє собою саме згубний механічне
вплив в процесі його роботи. Підвищена вібрація знижує термін служби вентилятора. З цієї
причини вібрацію вентилятора зазвичай вимірюють в процесі приймально-здавальних випробувань, при
установці перед пуском в експлуатацію, а також при виконанні програми моніторингу технічного стану.
Дані про вібрації вентилятора використовують також при проектуванні його опори і приєднаних систем
(воздуховодов). Для цілей цього стандарту припускають, що вимірювання вібрації проводять з
відкритими всмоктуючим і нагнітальним отворами, проте необхідно мати на увазі, що вібрація
вентилятора може істотно змінюватися при зміні аеродинаміки повітряного потоку, частоти обертання
та інших характеристик.
Вентилятори, що поставляються компанією ТОВ «Атон Сервіс» є статично і динамічно збалансовані, їх
крильчатки збалансовані відповідно до стандарту ISO 1940/1, Клас точності балансування G 6,3.
Межі допустимої вібрації для вентиляторів в зборі при випробуваннях в заводських умовах.
Відповідно до стандарту ISO 14694: 2003, який відносить промислові вентилятори до категорії BV3,
показники вібрації не повинні перевищувати: на жорсткій опорі - 2,8 мм / с; на податливою опорі - 3,5
мм / с
Пределы допустимой вибрации вентиляторов при испытаниях на месте эксплуатации.
Вібраційний стан вентилятора
У стані спокою
Пуск в експлуатацію
попередження
Негайно зупинити роботу

Категорія
Вентилятора

Жорстка опора

BV-3

Податлива Опора

Одиниці виміру мм / с
0
4,5
7,1
9

0
6,3
11,8
12,5

Компанія «Атон Сервіс» не несе відповідальності за значення вібрації в місці установки, так
як на значення вібрації впливають різні чинники.
На збільшення показників вібрації вентиляторів впливає:
1. Поруч працююче обладнання, яке створює вібрацію і передає її на вентилятори.
2. Установка вентиляторів на погано закріплених, що не жорстких і нерівних поверхнях.
3. Налипання сторонніх матеріалів на крильчатці.
4. Пошкодження цілісності опорної рами вентилятора (тріщини на рамі).
5. Пошкодження крильчатки, які призводять до розбалансування вентилятора.
6. Вихід з ладу підшипників електродвигуна вентилятора.
7. Розбиті посадочні місця під підшипники в передній / задній кришках електродвигуна.
8. При встановленому инверторе завищені обороти вентилятора, що не відповідають класу крильчатки.
9. Неправильно змонтовані повітроводи, які передають напругу і перекіс на дюзу вентилятора
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Рівень шуму
Оцінка рівня шуму вентиляторів компанії ТОВ «Атон Сервіс», вимірюваного в децибелах, визначається
за допомогою вимірів, здійснюваних з чотирьох сторін на відстані 1,5 метра від вентилятора, що працює
на повну потужність. При цьому агрегат підключений до воздуховоду, відповідно до нормативу UNI
10531.
Заміри проводилися на вентиляторі з пиловим ущільнювачем, з приєднаними повітряводами як на всасе
так і на вихлопі, вентилятор встановлений на віброізоляторах
Поправочний коефіцієнт на рівень шуму при різних комплектаціях:
- Відкритий впускного або випускного патрубка +10 дБ
- Вентилятор без ущільнювача на валу двигуна + -3дБ (фланець грає роль ущільнювача)
- температурне виконання вентилятора +3 дБ
- вентилятор на трансмісії (виконання 1, 8, 9, 12) + 2дБ
Показники рівня шуму вентиляторів вказані в каталогах компанії ТОВ «Атон Сервіс» і можуть
відрізнятися від реально існуючих, оскільки це залежить від умов, в яких функціонує апарат і
навколишнього його середовища.
Для зменшення шуму рекомендується при установці вентилятора, як на підлозі, так і в повітроводах,
використовувати амортизуючі опори і кріплення.
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3.7 Специальные исполнения, опции и их обозначение
Обозначение
PI
U
TS
R

С

DE
ATEX3GD

ATEX2/ATEX22

ATEX1/ATEX21

HE

SV

SW

Описание
Опции
Инспекционный люк. Предназначен для осмотра состояния крыльчатки без разборки
вентилятора
Пылевой уплотнитель устанавливается на валу электродвигателя/привода. Предназначен
для предотвращения попадания пыли из корпуса вентилятора в окружающую среду через
отверстие под вал двигателя в задней стенке вентилятора. При исполнении 5, не нужен так как
фланец электродвигателя выполняет его роль.
Втулка для слива конденсата. Применяется для удаления конденсата из корпуса
вентилятора, который может образоваться в процессе эксплуатации.
Защитная решетка на впускном патрубке. Применяется, когда воздуховод не подключен к
впускному патрубку вентилятора, и необходима для предотвращения попадания посторонних
предметов в вентилятор.
Специальные исполнения
Искробезопасное исполнение. Предназначено для работы с пожароопасной пылью,
аэрозолями (газами). Места возможного трения подвижных частей вентилятора изготовлены из
разнородных сплавов, которые при возможном трении друг с другом не создадут искру. А
именно: алюминиевая или латунная дюза или на стальную дюзу наваривается алюминиевая
пластина, и на задней стенке вентилятора с внутренней стороны устанавливается
алюминиевый или латунный диск. В особых случаях вместо этих комплектующих может
применяться алюминиевая крыльчатка.
Пылевое искробезопасное исполнение. предназначено для работы с пожароопасной
пылью. Включает в себя искробезопасное исполнение, а также пылевой уплотнитель.
Исполнение АТЕХ. Предназначено для работы с пожароопасной пылью, аэрозолями (газами).
Включает в себя искробезопасное исполнение. Двигатель изготовлен во взрывобезопасном
исполнении АТЕХ3GD с европейским сертификатом АТЕХ.
Взрывозащищенное исполнение АТЕХ2/АТЕХ22. Предназначено для работы с
взрывоопасными газами или пылью, для зон АТЕХ 2 и 22 соответственно. Включает в себя
искробезопасное исполнение, инспекционный люк, пылевой уплотнитель, полностью сварной
корпус (начиная с 11 кВт). Двигатель изготовлен во взрывобезопасном исполнении АТЕХ3GD.
Прилагается европейский сертификат АТЕХ.
Взрывозащищенное исполнение ATEX1/ATEX21. Предназначено для работы с
взрывоопасными газами или пылью, для зон АТЕХ 1 и 21 соответственно. Включает в себя
искробезопасное исполнение, инспекционный люк, пылевой уплотнитель, полностью сварной
корпус. Двигатель изготовлен во взрывобезопасном исполнении АТЕХ2G/ ATEX2D
соответственно. Прилагается европейский сертификат АТЕХ.
Износостойкое исполнение. Предназначено для работы с пылью, содержащей крупные
частицы материалов, а также абразивной пылью. Для пылевых вентиляторов: лопасти
крыльчатки изготовлены из износостойкой стали. Для транспортных вентиляторов: обечайка и
лопасти крыльчатки изготовлены из износостойкой стали.
Температурное исполнение до 180°С. Используется при работе вентилятора со смесью
газов в температурном интервале от 60С до 180С. Комплектация: охлаждающий диск,
крыльчатка соответствующего класса прочности и полностью сварной корпус (под запрос).
Температурное исполнение до 300°С. Используется при работе вентилятора со смесью
газов в температурном интервале от 60С до 300С. Комплектация: полностью сварной корпус,
охлаждающий диск, изоляция задней стенки вентилятора, крыльчатка соответствующего
класса прочности из кортеновой стали.

В данной таблице указаны основные типы исполнения и опции, под запрос возможна другая
комплектация.
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3.8 Вибухозахищені версії вентиляторів
У разі необхідності використання вентиляторів у потенційно вибухонебезпечних умовах
навколишнього середовища, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцями компанії ТОВ «Атон Сервіс».
Вентилятори, що виробляються і поставляються компанією ТОВ «Атон Сервіс» можна використовувати в
потенційно вибухонебезпечних умовах навколишнього середовища відповідно до нормативів АТЕХ 94/9
/ ЄС. тільки після того, як клієнт, оцінивши можливі ризики і заповнивши спеціальний формуляр,
зробить таке замовлення. У цьому випадку на ідентифікаційній табличці вентилятора повинна бути
емблема АТЕХ, що складається з символу (Ех) - вибухозахищений, Групи - приналежність до певної
групи, Зони використання, Категорії - захист від вибухів в потенційно небезпечній газової або курній
середовищі і Класу за максимальною зовнішній температурі вентилятора .
Забороняється використовувати вентилятори компанії ТОВ «Атон Сервіс» для цілей і в умовах,
відмінних від тих, які були запитані клієнтом при замовленні агрегату.
Компанія ТОВ «Атон Сервіс» знімає з себе будь-яку відповідальність за прямі або непрямі збитки
людям або майну при неправильному застосуванні зазначених апаратів.
Вентилятори, випущені відповідно до нормативів АТЕХ 94/9 / ЄС, придатні для експлуатації з
вогненебезпечними та горючими матеріалами (зазначеними компанією ТОВ «Атон Сервіс» на підставі
даних, викладених їй клієнтом). Вони спроектовані для застосування в навколишніх умовах при
температурі від - 20 до + 40 ° С, відносної вологості 80%, в зоні, яка визначається як 1/21 і 2/22, для
категорій механізмів 2 G / D і 3 G / D і випускаються в різних версіях. Причому, деталі, що знаходяться в
контакті і труться одна об одну (крильчатка і вхідний і вихідний патрубки, вхідний патрубок і опорне
кільце валу), виконані з кольорових металів відповідно до нормативів 94/9 / ЄС. При цьому, вентилятор,
про який йде мова, повинен розглядатися як компонент, і, отже, забороняється пуск агрегату в
експлуатацію, до тих пір поки сам вентилятор і / або приміщення, де він повинен встановлюватися, не
будуть приведені в безпечний стан з точки зору вибухозахищеності і не буде заявлено про це відповідно
до положень Директиви АТЕХ 94/9 / ЄС.
Навколишнє
середовище

Зона

0
Присутність
газів, парів або
випарів

1

2

20
Присутність
пилу

21

22

Рівень небезпеки в звичайних умовах

Постійно
вибухонебезпечна
довкілля,
або
очікується, що вона довго буде такою, або
протягом коротких, але часто повторюваних
проміжків часу (Постійна небезпека)
Періодично
або
виникає
час
від
часу
вибухонебезпечна
довкілля
(Потенційна
небезпека)
Не
очікується
вибухонебезпечний
стан
навколишнього середовища, а якщо воно і
виникне, то в легкій формі і на короткий проміжок
часу (Мінімальна небезпека)
Постійно
вибухонебезпечна
довкілля,
або
очікується, що вона довго буде такою, або
протягом коротких, але часто повторюваних
проміжків часу (Постійна небезпека)
Періодично
або
виникає
час
від
часу
вибухонебезпечна
довкілля
(Потенційна
небезпека)
Не
очікується
вибухонебезпечний
стан
навколишнього середовища, а якщо воно і
виникне, то в легкій формі і на короткий проміжок
часу (Мінімальна небезпека)

Категорія

1G

2G

Примітки

Компанія
ТОВ «Атон
сервіс" не
випускає
вентиляторів
категорій
1G - 1D для
зон 0 і 20

3G

1D

2D

3D

Вентилятори, що випускаються відповідно до Директиви АТЕХ 94/9 / ЄС, спроектовані, виготовлені і
протестовані для роботи в умовах вибухонебезпечності в навколишньому середовищі з присутністю
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пилу і / або газів і парів з температурою самозаймання, що перевищує 250 ° С, як зазначено на
ідентифікаційній табличці і в Декларації про відповідність.
Необхідно встановлювати вибухобезпечний вентилятор на відстані приблизно 1 м від інших
розташованих поруч апаратів / механізмів, щоб спростити операції з перевірки та контролю і щоб не
зачіпати при роботі інші предмети, що знаходяться поблизу.
Вибухозахищені вентилятори повинні надавати мінімальний тиск на майданчики або структури, на яких
вони встановлені.
В умовах вибухонебезпечного навколишнього середовища необхідно уникати ударів по вентилятору
інструментами або іншими металевими предметами.
Щоб уникати скупчення пилу, необхідно періодично чистити поверхню вентилятора і його захисних
решіток, очищати робоче колесо і його лопатки, не застосовуючи металевої щітки, використовуючи
вологу антистатическую ганчірку; можливо також і застосування вибухозахищеного пилососа.
При монтажі та технічному обслуговуванні таких вентиляторів слід використовувати вибухобезпечні
інструменти.
Забороняється встановлювати вибухозахищені вентилятори в умовах навколишнього середовища, де
присутні електромагнітні поля.
Рекомендується також установка громовідводів в місцях розташування вибухозахищених вентиляторів,
щоб уникнути можливих перевантажень електрики.
Слід регулярно підфарбовувати (періодичність цієї операції залежить від стану навколишнього
середовища і інтенсивності використання) корпус вентилятора, не допускаючи його корозії, що може
позначитися на вибухозахисних властивості агрегату при зіткненні його з залізними предметами.
(Використовувати для забарвлення треба Епоксид-поліефірний або поліефірний порошок).
Ніколи не змащуйте прокладки ущільнювачів. Масла або жири в умовах потенційно вибухонебезпечною
навколишнього середовища таять в собі загрозу.
Важоливо! Проміжки часу між чистками тісно залежать від типу переміщуються газів і від їх
концентрації, тому кінцевий користувач сам повинен визначити періодичність проведення цієї операції, з
тим щоб крильчатка і її лопатки завжди знаходилися в ідеальній чистоті (накопичення бруду на
обертових частинах призводить до дісбалансіровке агрегату), і щоб на нерухомих частинах вентилятора
не накопичувався шар бруду більше 5 мм завтовшки.
Відстані між обертовими і нерухомими частинами вентилятора ніколи не повинно бути менше 1% від
діаметра робочого колеса з лопатками, але в будь-якому випадку ніколи не менше 2 мм і не більше 20
мм.
Відповідальний за роботу вентилятора повинен обов'язково заземлити агрегат!
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ
4.1. Запобіжні заходи з техніки безпеки
Рекомендується всім користувачам строго дотримуватися правил з техніки безпеки, щоб виключити
можливість виникнення нещасних випадків при проведенні робіт, пов'язаних з обладнанням.
Відповідальний за вентилятори і їх роботу повинен стежити за повним виконанням всіх інструкцій,
наведених в цьому посібнику. Всі роботи по установці, технічному обслуговуванні, ремонті і ін. Повинні
проводиться тільки компетентним, кваліфікованим персоналом, який був належним чином
проінструктований перед початком проведення робіт.
До робіт пов'язаних з технічним обслуговуванням, монтажем, ремонтом і ін. Допускаються тільки особи,
які вивчили обладнання і всі інструкції, що додаються до неї, а також пройшли інструктаж з техніки
безпеки. Всі роботи з вентиляторами проводяться тільки після відключення їх від електромережі (на
рубильник необхідно встановити табличку «ведуться роботи, не включати») та повної зупинки
обертальних вузлів. Вхідний і вихідний патрубки вентилятора необхідно захистити, щоб виключити
потрапляння в них сторонніх предметів. Огорожа повинна мати сигнальний колір. При підготовці
вентилятора до роботи і під час його експлуатації повинні дотримуватися загальні та спеціальні правила
з техніки безпеки. Працівник перед кожним пуском вентилятора, зобов'язаний прийняти мери з
припинення будь-яких робіт з вентилятором (технічне обслуговування, ремонт і ін.) І оповістити
персонал про пуск.
Можливі вдосконалення, зміни конструкції вентилятора можуть бути зроблені тільки і
виключно персоналом, уповноваженим на це компанією ТОВ «Атон Сервіс».
При приєднанні або від'єднанні кабелю електроживлення слід переконатися в тому, що заземлення
завжди приєднується в першу чергу, а від'єднується в останню.
Уважно читайте розташовані на вентиляторі таблички з написами.
Не лийте воду на вентилятор.
Не можна видаляти захисні пристосування вентилятора, крім випадків абсолютної необхідності, але тоді
потрібно вжити відповідних заходів, щоб позначити існуючу небезпеку. Слід знову встановити захисні
пристосування вентилятора, як тільки будуть усунені причини їх тимчасового видалення.
Абсолютно заборонено підключення вентилятора без дотримання всіх передбачених чинних правил.
Забороняється використовувати вентилятор для непередбачених цілей і в заборонених умовах
навколишнього середовища.
Вентилятор і електродвигун повинні бути надійно заземлені.
Шафа управління повинен бути змонтований в місцях дозволяють спостерігати за роботою вентилятора
при пуску.
При роботах, пов'язаних з небезпекою ураження електричним струмом (у тому числі статичною
електрикою), повинні застосовуватися захисні засоби.
Перш ніж включити вентилятор, переконайтеся, що для цього немає ніякої небезпеки також слід
переконатися, що на корпусі апарату не залишилися металева стружка або предмети, використані для
його чистки.
Не можна включати вентилятор, якщо кришка оглядового люка не стоїть на своєму місці і не закріплена
болтами.
Перш ніж відкрити кришку оглядового люка переконайтеся, що обертові частини вентилятора
зупинилися і що щит управління знеструмлений і персонал сповіщений про те, що ведуться роботи з
технічного обслуговування і / або роботи по ремонту (на рубильник встановлена табличка «ведуться
роботи, не включати»).
Якщо вхідний патрубок вентилятора не підключений до воздуховоду, то він повинен бути забезпечений
захисними гратами або сіткою.
Запрещается производить любую операцию по техническому обслуживанию, чистке или ремонту на
работающем вентиляторе.
Забороняється гальмувати обертові деталі вентилятора руками або іншими предметами з
метою швидше зупинити їх.
У вентиляторі зі шківами ручне переміщення ременя для зміни швидкості обертання крильчатки має
здійснюватися на повністю зупиненому і знеструмленому агрегаті.
Не можна залишати будь-які предмети поблизу від рухомих частин вентилятора, які можуть почати
обертатися або якимось чином прийти в рух.
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При аварії в електромережі слід негайно вимкнути вентилятор.
Операції з технічного обслуговування і ремонту повинні проводитися тільки
проінструктований персоналом і з дотриманням всіх правил, викладених в цьому посібнику.
Запасні частини можуть бути замінені тільки і виключно кваліфікованим персоналом.
Установка вентилятора і перше його включення повинні проводитися тільки і виключно
компетентним і належним чином проінструктований персоналом.
4.2. Засоби особистого захисту
При проведенні будь-яких операцій, пов'язаних з вентилятором (технічне обслуговування, чистка та ін.)
Кваліфікований персонал необхідно забезпечити засобами особистого захисту, а саме:
- Антистатическая захисна взуття
- Антистатическая захисний одяг
- Каски
- Захисні рукавички
- Захисні маски
- Захисні окуляри
- Захисні засоби органів слуху
- Захисні засоби органів дихання

Спецодяг
Дуже важливо не недооцінювати небезпеку обертових частин вентилятора. Звисають частини
робочого одягу можуть зачепитися за них і захопити працюючого до агрегату.
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4.3. Захисні пристрої для запобігання нещасним випадкам
Всі вентилятори компанії ТОВ «Атон Сервіс» мають пристрої і пристосування для запобігання нещасних
випадків, виготовлені з урахуванням стандартів UNI 10615. а саме:
вентилятори не під'єднані до воздуховодам. (Слід вказати на необхідність їх наявності на стадії
оформлення замовлення, оскільки компанія ТОВ «Атон Сервіс» не може знати, де конкретно будуть
встановлені поставляються агрегати).
сний картер для шківів, ременів і валів вентиляторів з трансмісією.
У разі, коли вентилятор приєднаний до воздуховодам, користувач повинен передбачити наявність
відповідних пристроїв, які перешкоджали б потрапляння в вентилятор сторонніх предметів, які можуть
привести до його поломки.
Перш ніж запустити в експлуатацію вентилятор, слід переконатися, що всі захисні пристрої належним
чином встановлені.
Компанія ТОВ «Атон Сервіс» не несе відповідальності за шкоду, заподіяну людям, тваринам або майну
через відсутність пристроїв для запобігання нещасних випадків.
4.4. Залишкові ризики
Залишковий ризик 1
Існує ризик опіку при випадковому контакті з електродвигуном або захисним корпусом опори, які
можуть нагріватися при тривалій експлуатації вентилятора.
Обов'язково використовуйте відповідні засоби особистого захисту і почекайте, поки вентилятор
охолоне, перед початком робіт.
Залишковий ризик 2
Існує ризик травмування при контакті з рухомими частинами, навіть якщо вентилятор вимкнений, якщо
авторизований оператор не дотримується інструкції, наведені в цьому посібнику, зокрема при
проведенні технічного обслуговування обладнання.
Обов'язково використовуйте зазначені засоби особистого захисту і дотримуйтеся процедури технічного
обслуговування (див. П.9), наведеної в керівництві.
Залишковий ризик 3
Існує ризик виникнення сильної вібрації при роботі вентилятора, якщо авторизований оператор не
виконує інструкції, наведені в цьому посібнику.
Обов'язково виконуйте збірку і установку вентилятора згідно з інструкціями, наведеними в цьому
посібнику.
Залишковий ризик 4
Існує ризик травмування при пошкодженні захисної решітки, якщо авторизований оператор не виконує
вимоги інструкцій, наведених в цьому посібнику, і знаходиться навпроти решітки на вході або виході з
вентилятора.
Обов'язково необхідно виконувати процедури, зазначені в керівництві і уникати попадання в зону входу,
виходу вентилятора в період його роботи
5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
5.1. Упаковка
Вентилятори зазвичай поставляються в зібраному вигляді, на піддонах (крім вентиляторів малих
габаритів) і в належній упаковці для запобігання ударів і пошкоджень. Якщо вентилятор не упакований,
слід закрити вхідний і вихідний патрубки, щоб не допустити потрапляння бруду та інших предметів
всередину агрегату.
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5.2. Транспортування
Не можна транспортувати вентилятор, взявшись за вал, за двигун або за робоче колесо. При
транспортуванні вентилятора на велику відстань або в важких умовах слід заблокувати робоче колесо,
щоб уникнути пошкодження підшипників крильчатки і проблем з балансуванням.
Вентилятор завжди повинен транспортуватися з закритим вхідними та вихідними патрубками.
У випадках транспортування вентилятора у важких зовнішніх умовах, наприклад, при
перевезеннях по морю, по поганій дорозі або при підйомі його краном для установки на великій висоті,
компанія ТОВ «Атон Сервіс» не несе гарантійної відповідальності за стан деталей трансмісії, зокрема
підшипників і опорних кронштейнів агрегату.
мал.1

5.2.1. Переміщення вручну
Для того щоб правильно підняти вентилятор, необхідно дотримуватися таких правил:
A) Тіло повинно знаходитися в стійкій позиції, а коліна зігнуті в положенні готовності для подальшого
підйому вантажу.
B) Груди повинна бути розправлена, а руки напружені.
C) Слід братися за вентилятор долонями рук при цьому ноги повинні знаходитися на деякій відстані,
щоб забезпечити стійкість тіла.
D) Під час підйому тяжкості зусилля повинне доводиться головним чином на нижні кінцівки.
E) Під час перенесення вентилятора треба підтримувати його притуленим до тіла, розподіляючи вагу на
обидві руки і дотримуючись рівновагу.
F) можна переносити вентилятор жирними або мокрими руками.
G) Завжди слід користуватися відповідними захисними засобами: рукавички і взуття.
5.2.2. Переміщення автонавантажувачем або краном
Переміщення вентилятора автонавантажувачем або краном має здійснюватися кваліфікованим
персоналом і з дотриманням всіх діючих норм.
Перш ніж переміщати вентилятор, слід переконатися, що використовується транспортний засіб має
відповідну вантажопідйомність.
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Вага
переміщуваного
вентилятора
не
повинен
перевищувати
вантажопідйомність
автонавантажувача або крана.
Ризик виникнення нещасних випадків, пов'язаних з використанням автонавантажувача при
переміщенні вентиляторів, обумовлений наступними причинами:
a) Необережність особи, яка керує автонавантажувачем або краном;
b) Падіння вентилятора під час переміщення або підйому;
c) Падіння вентилятора з місця навантаження через надто високій швидкості проведення робіт або
через його велику вагу.
Автонавантажувач - це вантажно-розвантажувальний засіб, призначений для роботи на плоских
поверхнях. Тому для нього дуже небезпечні нерівні поверхні або кювети. У разі, якщо переміщення
вентилятора здійснюється по похилій площині, на поворотах або по поганій дорозі, слід категорично
уникати різкого початку руху або гальмувань, щоб не допустити перекидання вентилятора.
При переміщенні вентилятор повинен бути піднятий на таку висоту, щоб водій міг бачити голову
що знаходиться перед автонавантажувачем людини середнього зросту. Якщо розміри вентилятора не
дозволяють добре бачити попереду, то рекомендується рухатися заднім ходом, або ж необхідно, щоб
попереду автонавантажувача йшов чоловік і підказував дорогу.
При переміщенні вентилятора автонавантажувачем слід розміщувати вантаж так, щоб найбільш
важка частина агрегату припадала на середину вил навантажувача, а найбільш легка - на їх краю.
Ніколи не можна залишати вентилятор на піднятих лапах автонавантажувача.
Щоб підняти вентилятор за допомогою автокрана, слід використовувати для кріплення виключно
призначені для цього місця, рівномірно розподіляючи вантаж. У випадки дисбалансу від навантаження
ваги електродвигуна необхідно використовувати рим-болт, який знаходиться на двигуні.
Переміщення має здійснюватися з усією обережністю; слід уникати розгойдування вантажу, що
може призвести до нещасного випадку і / або пошкодження обладнання. На рис.1., Вказані
найбільш часті способи підйому вентиляторів, однак неможливо передбачити всі можливі варіанти.
5.3. Зберігання
Зберігати вентилятори потрібно в закритому приміщенні, захищеному від впливу атмосферних опадів.
Температура під час зберігання не повинна перевищувати 60 ⁰С, а відносна вологість повинна бути
нижче 30 г / м³. Слід уникати місць зберігання, де присутні навіть злегка агресивні речовини і
накопичення пилу. Щоб уникнути розбалансування і пошкодження підшипників забороняється зберігати
вентилятори в приміщеннях поруч з машинами, що створюють вібрацію. Уникайте будь-яких механічних
пошкоджень вентиляторів. При тривалому зберіганні вентиляторів потрібно періодично їх провертати
рукою для того, щоб уникнути пошкодження підшипників та, зокрема, окислення обойм.
ТОВ «Атон Сервіс» не несе гарантійної відповідальності за неправильне зберігання і
механічні пошкодження вентиляторів.
6. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
6.1. Умови розміщення
Слід встановлювати вентилятор таким чином, щоб залишалося мінімально необхідний простір для
виконання операцій з технічного обслуговування і ремонту агрегату. А також для забезпечення
належної роботи вентилятора необхідно виконати наступні вимоги:
• для вентиляторів з підключенням впускного патрубка до воздуховоду переконайтеся, що пряма
ділянка труби дорівнює 2,5 діаметрам крильчатки. (D).
• для вентиляторів з не приєднаним впускним патрубком переконайтеся, що виділено простір, захищене
від доступу людей рівне 1,5 діаметрам крильчатки. (D).
• для вентиляторів з не приєднаним випускним патрубком переконайтеся, що виділено простір,
захищене від доступу людей рівне 2,5 діаметрам крильчатки. (D). Дивитися Рис.2.
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6.2. Установка і збірка
У разі, якщо вентилятор з яких-небудь причин (транспортування і т.п.) був доставлений Вам в
розібраному вигляді, необхідно приступити до його складання. Щоб правильно зібрати вентилятор,
дотримуйтесь згідно з інструкцією, схемами і малюнками, що містяться в цьому посібнику. Всі роботи по
збірці повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.
Забороняється проводити збірку або розбирання вентилятора не компетентними робочими, крім тих
випадків, коли проводиться шеф нагляд виробника з дотриманням всіх правил (зборки / розбирання)
наведених в інструкції виробника.
Перед початком установки, необхідно переконається, що вентилятор буде розміщуватися в умовах, які
відповідають вимогам інструкції з експлуатації, в іншому випадки провести необхідні операції для
виконання вимог. Вентилятор повинен бути встановлений в місцях з достатнім простором для
виконання стандартної зборки / розбирання і технічного обслуговування.
Для установки вентиляторів повинні дотримуватися таких основних правил:
При монтажі вентилятора необхідно враховувати попередження про всі небезпеки, пов'язаних з
транспортуються речовиною.
Всі вентилятори повинні встановлюватися на рівною, міцною і горизонтальній поверхні, здатної
витримати статичні та динамічні навантаження, а також частоту обертання, що виникають при його
роботі, а кріплення має виконуватися з використанням відповідних точок.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗА РІВНЕМ: Правильна установка за рівнем вентилятора дуже важлива для того, щоб
уникнути підвищення вібрації і шуму.
Коли частота власних коливань опори близька або збігається з робочою частотою обертання
вентилятора, це може привести до появи коливань високої амплітуди (резонансу). В цьому випадку
необхідно змінити кріплення вентилятора для зміни власної частоти коливань. Найчастіше умови
резонансу присутні тільки в перехідних фазах, тобто під час запуску або зупинки вентилятора. Резонанс
слід уникати наскільки це можливо. Промислові вентилятори з великою швидкістю обертання
рекомендується встановлювати на посилені бетонні плити. При установки вентилятора на металевий
каркас, слід переконатися, що його конструкція здатна витримати подвійну вагу агрегату, статичні,
динамічні навантаження,
а також частоту обертання, що виникають при його роботі. Вентилятори рекомендується встановлювати
на віброізолятори щоб уникнути підвищеної вібрації або шуму, а також для компенсації температурних
розширень в разі роботи з газоповітряної середовищем підвищеної температури. У будь-якому випадку
рекомендується проконсультуватися з компанією ТОВ «Атон Сервіс» при виборі необхідних
виброизоляторов.
Підключення повітроводи повинні підтримуватися окремо і бути співісними до вентилятора щоб не
передавати напругу і перекіс яке може деформувати конструкцію входить сопла з подальшим тертям з
ним крильчатки.
Установник і / або кінцевий користувач, зобов'язані встановлювати вентилятор і двигун в
вентильованому приміщенні, для забезпечення належного охолодження двигуна. Відсутність
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відповідного охолодження двигуна ставить під загрозу його нормальну роботу і може привести до
виходу з ладу як його частин, так і двигуна в цілому. В даному випадку гарантія на двигун не
поширюється.
ТОВ «Атон Сервіс» не несе гарантійної відповідальності за подальшу роботу вентилятора в остаточному
місці установки в випадки недотримання правил.
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7. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ВЕНТИЛЯТОРА
Найбільш поширені види підключень використовуваних для електродвигунів
Схеми підключень
Напруга двигуна 230/400В
Підключення Δ 230 В

Підключення Δ 400 В

З'єднання 2 шинами

Підключення е Y 400 В

Напруга двигуна 400/690 В
Підключення Y 690 В

Підключення Y/Δ

Монофазний двигун
З'єднання 3 шинами

Починаючи з 7,5 кВт, слід передбачити включення вентилятора по електросхемі зірка-трикутник.
Можна також підключати його через інвертор або використовувати інші засоби поступової подачі
напруги.
Якщо
електродвигун
вентилятора
поставляється
з
термоконтактом, то необхідно обов'язково задіяти його в ланцюгах
захисту.
Якщо електродвигун вентилятора, працює через перетворювач
частоти, то у нього обов'язково повинен бути термоконтакт (слід
вказати про це на стадії оформлення замовлення, термоконтактами
за замовчуванням комплектуються двигуни, починаючи з 160
габариту).
Вентилятори можуть мати досить тривалу затримку початку
роботи, споживаючи при цьому найбільший струм, приблизно в десять разів більше, ніж вказано на
ідентифікаційній табличці електродвигуна. Тому всі параметри електричного підключення повинні бути
розраховані також і на затримки початку роботи електродвигуна і на максимум споживання струму в
цей момент.
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Через кілька годин після початку роботи вентилятора, слід перевірити, чи не послабилися вібрації
кріплення болтів або натяг пасів трансмісії. Необхідно проконтролювати потужність, споживану
двигуном, яка повинна бути нижче приведеній на ідентифікаційній табличці електродвигуна.
Важливо!!! Електричне обладнання, передбачене користувачем, має включати такі
електрокомпоненти:
- Запобіжники і пристрій для захисту від різких стрибків напруги, щоб вентилятор міг
легко запускатися і працювати під повним електричним навантаженням.
- Струмовий захист електродвигуна з ручним скиданням.
- Якщо в електродвигуні є термоконтакт, то необхідно задіяти його в ланцюгах
управління, таким чином, щоб при розмиканні термоконтакту двигун вимкнувся від мережі,
а міг включиться тільки після відновлення термоконтакту (термоконтакт відновлюється сам
при зниженні температури обмоток двигуна).
З'єднання Y/∆
Споживаних Ампер = показаних Ампер х √

До токозємника Y/∆
Користувач повинен під'єднати провід електричного заземлення.
Необхідно переконатися в тому, що напруга і частота струму, зазначені на ідентифікаційній
табличці вентилятора і на електродвигуні, збігаються з напругою і частотою використовуваної
електричної мережі. Необхідно налаштовувати струмовий захист згідно номіналу електродвигуна і, якщо
напруга менше або більше 230 / 400В (400 / 690В) необхідно зменшувати значення на 5% для захисту
двигуна від згоряння.
Стандартна напруга: 230/400 В 50 Гц ± 7%; 400 / 690В 50 Гц ± 7%. Робота електродвигуна при
напрузі вище або нижче цих меж не допускається.
Відповідно до встановлених норм слід підключати вентилятор до електромережі через
диференційний вимикач (диференціальне автоматичне реле).
Мінімальний перетин електрокабелів підключення повинно вибиратися відповідно з робочим
струмом і відстанню від місця підключення до вентилятора.
Усі електрокабелі підключення повинні бути захищені так, щоб було неможливо якимось чином
від'єднати їх або пошкодити.
Не включайте двигун кілька разів поспіль. Це перевантажує електродвигун і викликає перегрів
його деталей. Перш ніж повторно запустити вентилятор, краще дати охолонути електродвигуну.
8. ЗАПУСК ВЕНТИЛЯТОРА
Перш ніж виконати перший запуск вентилятора, слід:
- Переконатися, що всі болти затягнуті, особливо болти кріплення крильчатки до валу
електродвигуна і болти, що приєднують вентилятор до основи;
- Переконатися у вільному обертанні ротора (можна спробувати обертати його руками);
- Перевірте наявність мастила обертових частин;
- Перевірити відсутність сторонніх предметів всередині вентилятора.
Після запуску перевірити:
- Перевірити напрямок обертання крильчатки вентилятора.
Перше включення вентилятора повинно бути нетривалим, щоб переконатися в правильності
напрямку руху обертових частин агрегату. Слід переконатися, що напрямок обертання двигуна
збігається зі стрілкою, наклеєною на вентиляторі або нанесену на таку нормативну табличку. Якщо
напрямок обертання не співпадає з стрілкою, слід відключити вентилятор від електромережі і поміняти
фази на затисках підключення електродвигуна.
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- Перевірити щоб споживаний струм не був вище, ніж той який вказаний на індикаційній табличці;
- Після перших годин роботи вентилятора необхідно перевірити температуру підшипників, щоб
вона не була критичною. Зупиніть роботу і перезапустіть вентилятор після досягнення температури
навколишнього середовища. Потім перевірте, щоб температура була нижче, ніж попередній раз.
- Через кілька робочих годин перевірте чи не послабилася обтяжка болтів, гайок і натяг ременів;
- Після 20 годин роботи необхідно переналаштувати натяг ременів.
Уникайте включення двигун кілька разів поспіль. Це перевантажує електродвигун і викликає
перегрів його деталей. Перш ніж повторно запустити вентилятор, краще дати охолонути
електродвигуну.
Максимальна частота пуску
Число допустимих пусків за годину наводиться в таблиці нижче (стор.22), за умови, що момент
додаткової інерції (через навантаження, встановлене безпосередньо на валу) менше або дорівнює
моменту інерції ротора і пуску, виробляються з постійними інтервалами.
Число пусків в годину для двигунів
Габарит
2 полюса
4 полюса
Более 4 полюсов
двигуна
(3000 об./хв.)
(1500 об./хв)
(менше 1500 об./хв)
56 - 71
80 - 100
112 - 132
160 - 180
200 - 225
250 - 315

100
60
30
15
8
4

250
140
60
30
15
8

350
160
80
50
30
15

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПЕРЕВІРКИ І КОНТРОЛЬНІ ОГЛЯДИ.
У цьому розділі описано технічне обслуговування для вентиляторів з прямим приводом. Виконання
з приводом (1, 8, 9,12) вимагають додаткових операцій по технічному обслуговуванню, зверніться в
технічну службу компанії ТОВ «Атон Сервіс» за доповненням до інструкції для даних виконань.
Перш ніж почати будь-яку операцію з технічного обслуговування вентилятора, слід переконатися в
тому, що він відключений від електромережі і що всі його деталі, що обертаються зупинені, а також на
рубильник необхідно встановити табличку «ведуться роботи, не включати».
Для забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи вентилятора і з метою
підвищення його довговічності необхідно регулярно проводити технічне обслуговування як
вентилятора, так і окремих його вузлів.
УВАГА!!!
ТОВ «Атон Сервіс» звільняється від відповідальності за завдані збитки (пошкодження,
людські каліцтва, руйнування і т.і.) в разі некоректної експлуатації обладнання,
некомпетентності і недбалості Замовника і його обслуговуючого персоналу, а також в
випадках не дотримання правил технічного обслуговування.
9.1 Візуальний огляд
Для забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи вентилятора і з метою підвищення
його довговічності необхідно регулярно проводити перевірку технічного стану вентилятора. Частота
перевірок тісно залежить від типу переміщуваних газів і від їх концентрації, тому кінцевий користувач
сам повинен визначити періодичність проведення цієї операції.
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9.2 Контроль мінімальних зазорів
Після проведення кожного технічного обслуговування або будь-якого іншого втручання в
обладнання, необхідо перевірити дотримання всіх зазорів між обертовими і нерухомими частинами
вентилятора, щоб уникнути і запобігання виникненню контакту (тертя) між ними під час роботи
вентилятора.
Причини зміни зазорів:
- Ослаблення затягування болтів кріплення вхідного сопла (дюзи) до вентилятора;
- Деформація вхідного сопла вентилятора;
- Деформація вентилятора;
9.3. Очищення вентилятора
Необхідно систематично контролювати чистоту робочого колеса вентилятора.
Можливе накопичення різних забруднювачів, пилу, жирових відкладень і т.п. на лопатках
крильчатки може викликати її розбалансування і, відповідно, привести до виходу з ладу рухомих частин
вентилятора, елементів приводу і / або електродвигуна. При проведенні очищення слід в першу чергу
звернути увагу на необхідність видалення бруду з обертових деталей, оскільки навіть її незначна
кількість може викликати велике розбалансування агрегату. Тому очищення повинне бути якісним і
систематичним.
При використанні крильчаток з загнутими лопатками в середовищі матеріалів, які: статично
заряджені; містять різновиди клеїв; містять смоли, можуть утворювати забруднення на задній стороні
крильчатки.
Необхідно ретельно перевіряти і проводити чистку крильчатки, особливу увагу приділяти
увігнутим частинам лопатей, так як дані зони більш схильні до налипання і накопичення речовин, що
транспортуються. Ми рекомендуємо глибоку чистку, щоб унеможливити залишок забруднень і тим
самим запобігти дисбаланс.
Якщо очищення необхідне дуже часто, слід замінити ротор на новий з більш придатною формою
лопатей. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з ТОВ "Атон Сервіс".
У разі утворення накипу на робочих частинах крильчатки необхідно ретельно очистити її за
допомогою металевої щітки, а потім видалити всі залишки бруду за допомогою пилососа.
Якщо виникне необхідність зняття крильчатки, треба діяти наступним чином:
• Послабити болти (або гайки), які кріплять сопло до боковини вентилятора і витягнути його.
• Викрутити гвинти з шайбами, які закріплюють робоче колесо на валу електродвигуна.
Потім зняти крильчатку з вала за допомогою знімача.
• Для монтажу слід діяти в зворотному порядку.
Компанія "Атон Сервіс" не несе відповідальності за шкоду, завдану рухомим частинам
вентилятора, приводним елементам і / або двигуну в результаті несвоєчасного технічного
обслуговування. Необхідно перевіряти стан ущільнювачів інспекційного люка, задньої
стінки вентилятора, і, якщо вони не забезпечують належне ущільнення, необхідно замінити
їх.
9.4 КОНТРОЛЬ ВІБРАЦІЇ
За допомогою віброметра (прилад для вимірювання вібрації) вимірювати величину вібрації
вентилятора. При вимірюванні вібрації вентилятора необхідно дотримуватись вимог до його
встановлення та закріплення на жорсткій опорній конструкції. Правильність установки вентилятора
описано в п.6. Підшипники не повинні мати великий знос, а саме не більше 20000 годин роботи
при правильній експлуатації і з дотриманням інтервалів проведення технічного обслуговування
(дивитися таблиця мастило підшипників, чистка та ін.). Робоче колесо (крильчатка) повинні бути
збалансованими, в іншому випадку провести його заміну або балансування.
9.5. КОНТРОЛЬ СТАНУ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО КІЛЬЦЯ НА ВАЛУ ДВИГУНА
Ущільнювальні кільця, які використовуються виробником, мають тип NBR. Через багато факторів
неможливо визначити точний час придатності кільця ущільнювача. Таким чином необхідно регулярно
проводити контроль його стану. Якщо кільце ущільнювача прийшло в непридатність, необхідно негайно
провести його заміну. Що б провести заміну кільця ущільнювача необхідно зняти робоче колесо з валу
двигуна, далі зняти кільце з посадкового місця без пошкодження. На його місце вставити нове кільце.
Встановити на своє місце робоче колесо (крильчатку) відцентрувати її щодо вхідного сопла

25

Вентилятори
вентилятора, щоб виконувати всі зазори між частинами вентилятора. Провернути крильчатку вручну,
щоб перевірити відсутність тертя (правильна установка ущільнювача продовжує його термін
експлуатації). Провести повну затяжку всіх болтів. У перші робочі хвилини вентилятора може виникнути
свист, через деякий час все стабілізується і свист пропаде. Перед проведенням операцій відмінних від
перерахованих вище необхідно проконсультуватися з технічним відділом постачальника обладнання. В
особливих випадках ущільнювальні кільця можуть відрізнятись від стандартних, наприклад:
1. Високотемпературне виконання вентилятора;
2. Складаються з декількох кілець.
У випадках проведення заміни необхідно звернеться до постачальника.
9.6. КОНТРОЛЬ СТАНУ УЩІЛЬНЮВАЧІВ
Перед першим запуском необхідно провести перший візуальний контроль місць з'єднання, на
відсутності негерметичності. В іншому випадку провести заміну ущільнювачів. В якості ущільнювача
допускається використовувати:
1. Стандартні ущільнювачі від виробника;
2. Ущільнювальна піна EPDM, стійка до температури 80 ° С, пікова температура 100 ° С;
3. Силіконовий герметик, стійкий до постійної температури 200 ° С пікова температура 260 ° С;
4. Скловолоконний ущільнювач, для високих температур, до 600 ° С;
Так само необхідно перевіряти герметичність з'єднань при кожному технічному обслуговуванні.
При розтині вентилятора з порушенням герметичності провести заміну ущільнювачів.
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9.7 Змащення
Вентилятори компанії ТОВ «Атон Сервіс» випускаються з вже змонтованими в своїх
гніздах підшипниками і встановленими маслянками. Компанія ТОВ «Атон Сервіс» поставляє
вентилятори, належним чином змащені і готові до експлуатації.
До 160 габариту в електродвигунах використовуються закриті підшипники, які
змащені на весь свій термін служби. Найменування і розміри підшипників вказані в таблиці
нижче.
Найменування і розміри підшипників
Габарит двигуна

Задній, сторона
Передній,
крильчатки
сторона валу
охолодження
приводу
двигуна

DE
d

D

B

56
63
71
80
90
100
112
132
160
180
200
225
250 (горизонтальний)
250 (вертикальний)
280-2P (горизонтальний)
280-2P (вертикальний)
280 4-8P (горизонтальний)
280 4-8P (вертикальний)
315 2P (горизонтальний)
315 2P (вертикальний)
315 4-8P (горизонтальний)

6201 2RS C3
6201 2RS C3
6202 2RS C3
6204 2RS C3
6205 2RS C3
6206 2RS C3
6306 2RS C3
6308 2RS C3
6309 C3
6311 C3
6312 C3
6313 C3
6314 C3
6314 C3
6314 C3
6314 C3
6317 C3
6317 C3
6316 C3
6316 C3
NU319 C3

6201 2RS C3
6201 2RS C3
6202 2RS C3
6204 2RS C3
6205 2RS C3
6206 2RS C3
6206 2RS C3
6208 2RS C3
6309 C3
6311 C3
6312 C3
6313 C3
6314 C3
7314
6314 C3
7314
6317 C3
7317
6316 C3
7316
6319 C3

12
12
15
20
25
30
30
40
45
55
60
65
70
70
70
70
85
85
80
80
95

32
32
35
47
52
62
72
90
100
120
130
140
150
150
150
150
180
180
170
170
200

10
10
11
14
15
16
19
23
25
29
31
33
35
35
35
35
41
41
39
39
45

315 4-8P (вертикальний)
355 2P (горизонтальний)
355 2P (вертикальний)
355 4-8P (горизонтальний)
355 4-8P (вертикальний)

NU319 C3
6319 C3
6319 C3
NU322 C3
NU322 C3

7319
6319 C3
7319
6322 C3
7322

95
95
95
110
110

200
200
200
240
240

45
45
45
50
50

Терміни проведення мастила радіальних кулькових підшипників можна подивитися в таблиці
(стор.15). Таблиця дійсна для підшипників з горизонтально розташованими осями і при нормальному
робочому навантаженні (електродвигуни вертикального виконання слід змащувати в два рази частіше,
ніж горизонтального). Мастило здійснюється високоякісними маслами на основі літію при температурі не
вище 70 ° С. Для того, щоб прийняти до уваги прискорене старіння мастила, що настає при підвищенні
температури, рекомендується заміряти відрізки часу роботи підшипників, за які температура масла
підвищується на кожні 15 ° С. При цьому слід пам'ятати, що неприпустимо підвищення максимальної
температури для даного мастила (дивись таблицю стор. 25).
Компанія ТОВ «Атон Сервіс» рекомендує використання мастила типу SKF LGEP 2.
У випадках, коли блок вентилятора або кронштейни його кріплення захищені картером, не
забувайте знову закривати спеціальною захисною заглушкою з пластмаси отвори доступу до маслянки.
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Габарит Передній
Задній
двигуна підшипник підшипник
160
180
200
225
250
280 2P
280 4-8P
315 2P
315 4-8P
355 2P
355 4-8P

6309 C3
6311 C3
6312 C3
6313 C3
6314 C3
6314 C3
6317 C3
6316 C3
NU 319 C3
6319 C3
NU 322 C3

6309
6311
6312
6313
6314
6314
6317
6316
6319
6319
6322

C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3

Тип мастила (загущувач)
На основі лиття
Літієвий комплекс
На основі натрію
Натрієвий комплекс
На основі Кальцію
Кальцієвий комплекс
Барієвий комплекс
Алюмінієвий комплекс
Неорганічний
загусник
(бентоніт, силікагель і т.п.)
Полісечовини

інтервал змащування в годинах при
температурі експлуатації підшипника
до 70 ° С
<3600 об./мін. <1800 об./мін. <1200
6000
12000
18000
об./мин.
4000
11000
16000
3500
8500
13000
3000
6000
9000
2000
5000
8000
1200
4000
6000
1200
2000
3000
1200
1400
2200

кількість
масла в
грамах
г
13
15
20
22
23
30
30
30
45
30
60

Рекомендована робоча температура
От °С
До °С
-30
+110
-20
+140
-30
+80
-20
+140
-10
+60
-20
+130
-20
+130
-30
+110
-30

+130

-30

+140

Способи змащування
Очистити з'єднувальний наконечник маслянки. Додавання мастила слід проводити шляхом повільного
повороту OGH маслянки, намагаючись уникнути передозування олії, щоб не допустити подальшого
перегріву підшипників. Кількість мастила, яку необхідно ввести, визначається за допомогою таблиці.
Якщо використовуються маслянки високого тиску, то їх слід ретельно очистити після застосування.
9.8 Періодичність технічного обслуговування.
Для забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи вентилятора і з метою підвищення
його довговічності необхідно регулярно проводити перевірку технічного стану вентилятора.
Встановлено такі види технічного обслуговування і ремонтів вентилятора:
- щоденне технічне обслуговування;
- технічне обслуговування ТО-150ч .;
- технічне обслуговування ТО-1000ч .;
- технічне обслуговування ТО-10000ч .;
При щоденному технічному обслуговуванні:
- Візуальний огляд лакофарбового покриття щоб передбачити появу корозії;
- візуальний огляд болтових з'єднань;
- візуальний огляд на наявність пошкоджень в опорній рамі вентилятора;
- візуальний огляд кріплення заземлення вентилятора і електродвигуна.
- перевірка на наявність сторонніх шумів, і вібрації. Наслідком появи сторонніх шумів і вібрацій,
може бути налипання на дюзу і робоче колесо пилу, бруду і т.п., а також вихід з ладу підшипників. У
цьому випадку потрібно зробити операцію з чищення корпусу і крильчатки і / або заміні підшипників.
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При технічному обслуговуванні кожні 150 годин:
- перевірити затяжку болтів;
- перевірити надійність кріплення заземлення вентилятора і електродвигуна;
- перевірити відсутність сторонніх шумів;
- перевірити вібрацію;
- перевірити стан пилових ущільнювачів (при їх наявності);
- перевірити стан гнучких вставок (якщо такі встановлені);
- перевірити стан з'єднань і цілісності вузлів вентилятора;
- контроль проміжків між робочим колесом і дюзою вентилятора.
Важливо!!!
Відстані між обертовими і нерухомими частинами вентилятора ніколи не повинно бути менше 1%
від діаметра робочого колеса з лопатками, але в будь-якому випадку ніколи не менше 2 мм і не більше
20 мм .;
- перевірити корпус вентилятора і робоче колесо на наявність налипання і забруднень і при необхідності
провести очищення;
Важливо! Проміжки часу між чистками тісно залежать від типу переміщуваних газів і від їх концентрації,
тому кінцевий користувач сам повинен визначити періодичність проведення цієї операції, з тим щоб
крильчатка і її лопатки завжди знаходилися в ідеальній чистоті (накопичення бруду на обертових
частинах призводить до дисбалансу агрегату), і щоб на нерухомих частинах вентилятора не
накопичувався шар бруду товщиною більше 5 мм.
При технічному обслуговуванні 1000 годин:
- Всі операції ТО-150 годин;
- перевірити стан м'яких вставок (якщо такі встановлені);
Забороняється:
- вносити зміни в конструкцію вентилятора;
- проводити розбирання вентилятора протягом гарантійного терміну експлуатації.
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10. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
МОЖЛИВІ
НЕСПРАВНОСТІ

Ймовірна причина
♦ Неправильне електро-підключення
♦ Залягання відходів в повітроводах або
закриті заслінки.

Витрата повітря менше
розрахункового

Витрата повітря більше
розрахункового

Недостатній тиск

Потужність
електродвигуна
перевищує зазначену в
технічній документації

Возможная

♦ Недостатня швидкість обертання
крильчатки вентилятора
♦ Налипання на крильчатці
♦ Неправильний напрямок обертання
крильчатки (у зворотний бік)
♦ Засмічені фільтра або закінчився термін
служби фільтрів.
♦ Неправильно проведений
аеродинамічний розрахунок системи
повітропроводів. Опір мережі вище
проектного.
♦ При монтажі повітропроводів збільшено
кількість фасонних частин або фасонні
частини виготовлені з різкими поворотами
і прямими врізки.
♦ Витік повітря через нещільності в
з'єднаннях повітропроводів.
♦ Неправильно проведений
аеродинамічний розрахунок системи
повітропроводів. Опір мережі нижче
проектного.
♦ Підвищена швидкість обертання
крильчатки

♦ Витік повітря через нещільності в
з'єднаннях повітропроводів.
♦ Неправильний напрямок обертання
крильчатки (у зворотний бік)
♦ Неправильно проведений
аеродинамічний розрахунок системи
повітропроводів. Опір мережі вище
проектного.
♦ Витік повітря через нещільності в
з'єднаннях повітропроводів.
♦ Обсяг переміщуваного повітря вище
запроектованого через неправильний
аеродинамічний розрахунок системи
повітропроводів. Опір мережі нижче
проектного.
♦ Щільність повітря вище прийнятої в
проекті
♦ Обороти вентилятора вище проектної (у
випадку вентиляторів на трансмісії або
використання частотного перетворювача)

Вероятная причина

Спосіб усунення
• Перевірити правильність підключення
електродвигуна
• Очистити повітроводи, перевірити
положення заслінок.
• Перевірити напругу струму в мережі.
• Очистити крильчатку
• Перекинути фазні дроти на затисках
підключення електродвигуна.
• Частіше очищати або замінити
фільтра.
• Замінити вентилятор.

• Переробити систему повітропроводів і
зменшити опір або замінити вентилятор
на більш потужний.
• Усунути нещільності в з'єднаннях
повітропроводів.
• Прикрити заслінку на вхідному
патрубку до досягнення бажаних
показників.
• Перевірити напругу струму і стан
електроконтактів. У випадках роботи
через частотний перетворювач
перевірте частоту обертання
електродвигуна чи відповідає вона
заданим параметрам.
• Усунути нещільності в з'єднаннях
повітропроводів.
• Перекинути фазні дроти на затисках
підключення електродвигуна.
• Замінити вентилятор.

• Усунути нещільності в з'єднаннях
повітропроводів.
• Зашибирити систему повітропроводів.
• Замінити двигун на більш потужний.
• Привести у відповідність систему
повітропроводів.

• Зменшити оберти або поміняти шківи.

Продолжение таблицы
Способ устранения
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неисправность
♦ Налипання сторонніх речовин на
крильчатку
♦ Неправильно змонтовані повітроводи, які
передають напругу і перекіс на впускне
сопло вентилятора.
♦ При встановленому частотному
перетворювачі завищені обороти
вентилятора невідповідні класу крильчатки.

Підвищений шум і
вібрація

Недостатній тиск

Ускладнений запуск

♦ Механічне пошкодження цілісності
опорної рами вентилятора (тріщини на рамі)
♦ Поруч працююче обладнання, яке створює
вібрацію і передає її на вентилятори.
♦ Пошкодження крильчатки чужорідними
тілами що справило до її розбалансування
♦ Вихід з ладу підшипників електродвигуна.

• Очистити крильчатку
• Переробіть систему повітропроводів і
встановіть вентилятор на рівну
поверхню.
• Замінити крильчатку на відповідний
клас (Порадьтеся з постачальником)
або зменшити частоту обертання
електродвигуна згідно проектного.
• Замінити опорну раму вентилятора.
• Передбачити віброізолятори
• Звернутися до постачальника і
замінити крильчатку
• Замініть підшипники

♦ Розбиті посадочні місця під підшипники в
передній / задній кришках електродвигуна.
♦ Установка вентилятора на погано
закріплених, не жорстких і нерівних
підставах.
♦ Вібрація в обмотках електродвигуна

• Замініть кришки електродвигуна або
електродвигун
• Рекомендується встановлювати
вентилятор на бетонну основу або
досить жорсткий металевий каркас
• Замінити електродвигун

♦ Неправильний напрямок обертання
крильчатки (у зворотний бік)

• Перекинути фазні дроти на затисках
підключення електродвигуна.

♦ Неправильно проведений аеродинамічний
розрахунок системи повітропроводів. Опір
мережі вище проектного.

• Замінити вентилятор

♦ Витік повітря через нещільності в
з'єднаннях повітропроводів.

• Усунути нещільності в з'єднаннях
повітропроводів

♦ Низька напруга в мережі

• Перевірте напругу в мережі
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11. ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ
Виконання 5-4-9-12
1. Захисна решітка впускного патрубка
2. Контрфланец впускного патрубка
3. Гнучке з'єднання впускного патрубка
4. Дюза
5. Болти і шайби кріплення крильчатки
6. Крильчатка вентилятора
7. Захисна решітка випускного патрубка
8. Контрфланец випускного патрубка
9. Гнучке з'єднання випускного патрубка
10. Ідентифікаційна табличка
11. Опорна рама (Підстава)
12. Ущільнювач

13.
14.
15.
23.
26.
27.
28.
29.
30.
33.
34.

Захисна прокладка
Захисний картер
Крильчатка охолодження
Антивібраційний кронштейн
Електродвигун
Втулка для зливу конденсату
Улітка (Корпус)
Ущільнювач
Оглядовий люк (інспекційне вікно)
Отвори для закріплення
Місця кріплення для підйому агрегату

Позиції 13, 14, 15, 27 використовуються для температурного виконання вентилятора.
Позиції 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 22, 23, 27, 29, 30 не входять в стандартну поставку і поставляються під запит.

32

Вентилятори

Виконання 4
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Виконання 5
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Виконання 9
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Виконання 12
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ДЛЯ ПРИМІТОК
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