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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Σκοπός 

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες και προειδοποιήσεις, και είναι ένα έγγραφο που πρέπει να συνοδεύει 
πάντοτε το προϊόν. Στην αντίθετη περίπτωση, το προϊόν στερείται ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας. 

Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται με επιμέλεια και να βρίσκεται στη διάθεση όλων των ατόμων που έχουν 
σχέση με το προϊόν. 

Σκοπός των προειδοποιήσεων είναι να προστατεύουν τα εκτεθειμένα άτομα από τους υπολειπόμενους 
κινδύνους. 

Οι οδηγίες επιτρέπουν στο χρήστη να χρησιμοποιήσει τον ανεμιστήρα με το καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως 
προβλέπεται από το κατασκευαστή. 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Η ασφάλεια του ανεμιστήρα εξαρτάται και από τις συνθήκες λειτουργίας για τις οποίες 
προορίζεται. 

Πράγματι, οι συνθήκες ασφαλείας μεταβάλλονται ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης 
του ανεμιστήρα, με βάση αυτά που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 3.1. 

Συνεπώς, οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο είναι απαραίτητες για να 
χρησιμοποιείται το προϊόν σύμφωνα με τον προορισμό του και χωρίς κινδύνους. 

 

 

Η ένδειξη FVI, που θα συναντήσετε συχνά σ’ αυτό το εγχειρίδιο, σημαίνει F.lli Ferrari Ventilatori 
Industriali S.p.A. 

 

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αντιγραφή, η αναπαραγωγή και η μετάδοση του εγγράφου, με οποιαδήποτε 
μορφή και/ή ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτογραφικό μέσο, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της FVI. 

 

 

Σε κάθε περίπτωση, το Τεχνικό Γραφείο της FVI είναι στην απόλυτη διάθεσή σας, για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

1.2 Γενική σήμανση ασφαλείας 

Στο εγχειρίδιο αυτό, πριν από κάποιες σημαντικές πληροφορίες, μπορεί να συναντήσετε ένα από τα 
παρακάτω σύμβολα: 

 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Επισημαίνει καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού ή σωματικής 
βλάβης. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μέρη που εγκυμονούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επισημαίνει σημαντικές πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος. 
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1.3 Εικονογράμματα ασφαλείας 

 

Στους ανεμιστήρες FVI υπάρχουν τα εξής εικονογράμματα ασφαλείας.  

 

 

Απαγορεύεται η λίπανση και/ή ρύθμιση κινούμενων μερών. 

 

Απαγορεύεται η αφαίρεση των προφυλακτήρων 

 

Κίνδυνος που οφείλεται σε κινούμενα μέρη. 

Το εικονόγραμμα είναι επικολλημένο κοντά στις θυρίδες επιθεώρησης 
που υπάρχουν πάνω στον ανεμιστήρα. 

Το άνοιγμα των θυρίδων επιθεώρησης επιτρέπεται μόνο αφού 
σταματήσουν εντελώς τα κινούμενα μέρη. 

 

Ένδειξη σημείου ανύψωσης. 

Το εικονόγραμμα είναι επικολλημένο στα σημείο που έχει σχεδιάσει η 
FVI, για την ανύψωση και τη διακίνηση του ανεμιστήρα. 

 

Επιφάνειες με θερμοκρασία >60 °C. 

Κίνδυνος εγκαυμάτων. Θερμές επιφάνειες – Εκπομπή θερμών 
ρευστών. 

Το εικονόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας 
μεταφέρει θερμά ρευστά. 
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2 ΓΕΝΙΚΑ 

 

2.1 Ορισμοί, βασικές γνώσεις, ορολογία και συναφή έγγραφα 

 Σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 13349, σημείο 3.1, ο ανεμιστήρας ορίζεται ως «μία μηχανή με 
περιστρεφόμενα πτερύγια που δέχεται μηχανική ενέργεια και την χρησιμοποιεί, μέσω μίας ή 
περισσότερων φτερωτών που διαθέτουν πτερύγια, για να διατηρεί τη συνεχή ροή του αέρα ή άλλων 
αερίων που τον διασχίζουν, το έργο των οποίων ανά μονάδα μάζας δεν υπερβαίνει τα 25 KJ/kg». 

 Στο σημείο 3.6.1 του προτύπου UNI EN ISO 13349 ο αξονικός ανεμιστήρας ορίζεται ως  «ένας 
ανεμιστήρας στον οποίο ο αέρας προσπίπτει πάνω στην φτερωτή και εξέρχεται από αυτήν κατά μήκος 
των κυλινδρικών επιφανειών που είναι ομοαξονικές προς αυτόν.  

 Τα πτερύγια μπορούν να έχουν τις εξής κλίσεις: επίπεδες (κατασκευάζονται με απευθείας πρεσάρισμα 
λαμαρίνας χάλυβα) ή, συνήθως, σε μορφή πτερυγίου (κατασκευάζονται με έγχυση αλουμινίου σε 
καλούπι). 

Τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν έναν ανεμιστήρα είναι τα εξής: 

 Ογκομετρική παροχή: Είναι ο όγκος ρευστού (αερίου) που περνά μέσα από τον ανεμιστήρα μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα -σε ένα δευτερόλεπτο (m3/s), σε ένα λεπτό (m3/min), σε μία ώρα (m3/h). 

 Στατική πίεση: Είναι η ενέργεια που παρέχει η φτερωτή για να υπερνικηθούν οι δυνάμεις που είναι 
αντίθετες προς την κατεύθυνση ροής του ρευστού (μετριέται σε χιλιοστά στήλης νερού ή Pascal=Pa). 

 Δυναμική πίεση: Είναι η ενέργεια που εμπεριέχει το ρευστό, εξαιτίας της ταχύτητας που του παρέχεται 
από τη φτερωτή στην έξοδο του στομίου κατάθλιψης του ανεμιστήρα  (μετριέται σε χιλιοστά στήλης 
νερού ή Pa). 

 Ολική πίεση: Είναι το αλγεβρικό άθροισμα της στατικής και της δυναμικής πίεσης (μετριέται σε χιλιοστά 
στήλης νερού ή Pa). 

 Ροή: Στους αξονικούς ανεμιστήρες, το διοχετευόμενο ρευστό μπορεί να κινείται προς δύο κατευθύνσεις -
από μοτέρ προς φτερωτή (ροή A) ή από φτερωτή προς μοτέρ (ροή B) (βλ. Σχ. 2-2). 

 Ταχύτητα περιστροφής: Είναι η ταχύτητα της φτερωτής και μετριέται σε στροφές ανά λεπτό. 

 Απόδοση: Είναι η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ της ενέργειας που ο ανεμιστήρας μεταδίδει στο ρευστό 
και της ενέργειας που παρέχεται από το μοτέρ της φτερωτής. Εξαρτάται από τη μορφή της φτερωτής και 
είναι αδιάστατο μέγεθος. 

 Απορροφούμενη ισχύς: Είναι η ισχύς που απαιτεί ο ανεμιστήρας (παρέχεται από το μοτέρ) για να 
λειτουργήσει. Μετριέται σε kW. 

 Ονομαστική ισχύς μοτέρ: Είναι η ονομαστική ισχύς που μπορεί να παρέχει το μοτέρ (αναγράφεται στην 
πινακίδα). Πρέπει να είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την απορροφούμενη ισχύ του ανεμιστήρα. Μετριέται 
σε kW. 

 Στάθμη ακουστικής πίεσης: Είναι η ενέργεια που διοχετεύεται μέσα στον έξω ακουστικό πόρο του αυτιού 
και προκαλεί τις δονήσεις του τύμπανου. Με άλλα λόγια, είναι η στάθμη θορύβου του ανεμιστήρα και 
μετριέται σε Decibel, σύμφωνα με την κλίμακα A (κλίμακα που επιτρέπει την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχει ο θόρυβος στο αυτί του ανθρώπου, σε σχέση με τη συχνότητά του). 

 Στάθμη θορύβου: Είναι ο δείκτης εκπομπής ηχητικής ενέργειας και αποτελεί ένα εγγενές και αμετάβλητο 
χαρακτηριστικό μιας πηγής ήχου. Η ακουστική ισχύς εκφράζεται σε Watt. 

 

Το παρόν εγχειρίδιο συνοδεύεται με τα εξής έγγραφα: 

 SCHT01  Τεχνικό δελτίο του ανεμιστήρα, στο οποίο αναφέρονται οι διαστάσεις, τα βάρη, η 
ταχύτητα περιστροφής, ο τύπος ρευστού, η ακουστική πίεση και τα στοιχεία των ελαστικών 
συνδέσμων (κόπλερ) και των αποσβεστήρων κραδασμών. 

 CART01  Δελτίο μετάδοσης κίνησης, στο οποίο αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του 
συστήματος μετάδοσης κίνησης που είναι εγκατεστημένο στον ανεμιστήρα. 

 Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και οι προειδοποιήσεις του κατασκευαστή του μοτέρ (αν παρέχεται 
μαζί με τον ανεμιστήρα). 
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2.2 Τρόποι κατασκευαστικής διάταξης αξονικών ανεμιστήρων 

2.2.1 Κατασκευαστικές διατάξεις και θέσεις μοτέρ 

 

   

ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΑΤΑΞΗ 1        ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΑΤΑΞΗ 4 ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΑΤΑΞΗ 8 

  

0°

45°

90°

135°

180°

315°

225°

270°

 

ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΑΤΑΞΗ 9       ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΑΤΑΞΗ 12 Θέση στάνταρ του μοτέρ σε 0° 

Σχ. 2-1 Κατασκευαστικές διατάξεις των αξονικών ανεμιστήρων 

 

2.2.2 Καθορισμός της ροής 

 

 

Το παραπλεύρως σχήμα αναφέρεται 
στην κατασκευαστική διάταξη 4, αλλά 
ισχύει και για όλες τις άλλες: 

 

A = Ροή από μοτέρ προς φτερωτή 

B = Ροή από φτερωτή προς μοτέρ  

U = Ροή από κάτω προς τα πάνω 

D = Ροή από πάνω προς τα κάτω 

A AD AU

B BD BU

 

Σχ. 2-2 Καθορισμός της ροής 
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2.3 Αναγνωριστικά στοιχεία του ανεμιστήρα 

Η πινακίδα είναι το μοναδικό μέσο αναγνώρισης του ανεμιστήρα που είναι αποδεκτό από τον κατασκευαστή. 
Πρέπει να παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου: δεν πρέπει να υποστεί φθορές ή να αφαιρεθεί. 
Στο Σχ. 2-3 απεικονίζεται η πινακίδα που τοποθετείται πάνω στον ανεμιστήρα. 

 

 

Σχ. 2-3 Αναγνωριστική πινακίδα του περιγραφόμενου ανεμιστήρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2-4 Επεξηγήσεις ανάγνωσης αναγνωριστικής πινακίδας ανεμιστήρα 

Έτος 
κατασκευής του 

ανεμιστήρα 

 2013 

1310460 

   GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

     EF0906I04AA02 

     EF     906/I      4A/A       132             A19  

Κωδικός πελάτη 
FVI 

(προαιρετικά) 
 

Αριθμ. παραγγελίας 
πελάτη  FVI (προαιρετικά) 

 

Αριθμ. παραγγελίας 
πελάτη FVI 

(προαιρετικά) 

Τύπος και 
χαρακτηριστικά του 

εγκατ. μοτέρ 
 

Παροχή του 
ανεμιστήρα 

(προαιρετικά) 
 

Ολική πίεση του 
ανεμιστήρα 

(προαιρετικά) 
 

Αριθμός σειράς 

Κωδικός 
αναγνώρισης 
ανεμιστήρα 

 

Σειρά του 
ανεμιστήρα 

Μέγεθος του 
ανεμιστήρα 

 

Τύπος κατασκ. διάταξης / 
ειδικότητας / ροής 

 

Γωνία 
συναρμογής 
πτερυγίων 

 

60 

Μέγιστη θερμοκρασία 
διακινούμενου ρευστού 

σε °C 
 

Εγχειρίδιο 

Μέγεθος 
εγκατεστημένου μοτέρ 

 

Βάρος του 
ανεμιστήρα 

Βαθμός 
απόδοσης*  

*Σε συμμόρφωση με τον Ευρωπ. Κανονισμό 327/2011 

Βαθμός απόδοσης στο 
σημείο βέλτιστης 

ενεργειακής απόδοσης*  

Μετρητική 
κατηγορία 
απόδοσης*  

Τροφοδοσία με 
inverter*  

Απόδοση*  
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2.4 Περιγραφή του ανεμιστήρα 

 

Παίρνοντας σαν παράδειγμα τον ανεμιστήρα που απεικονίζεται στο Σχ. 2-5, ο αξονικός ανεμιστήρας 
αποτελείται συνήθως από: 

 Μία φτερωτή που, περιστρεφόμενη, μεταδίδει την απαιτούμενη ενέργεια στο ρευστό (1). 

 Ένα κέλυφος της φτερωτής κυλινδρικής μορφής (2). 

 Μία πλάκα έδρασης του μοτέρ, με τους σχετικούς εντατήρες (3). 

 Προφυλακτήρες, για να αποφευχθεί η κατά λάθος επαφή μερών του σώματος με τα περιστρεφόμενα 
μέρη (4). 

Η κινητήρια δύναμη που προκαλεί την περιστροφή της φτερωτής παρέχεται από ένα μοτέρ (5) (κυρίως, αλλά 
όχι αποκλειστικά, ηλεκτρικό), το οποίο συνδέεται απευθείας πάνω στη φτερωτή ή μέσω άλλων συστημάτων 
σύνδεσης, όπως για παράδειγμα:  

 Ένα πλήρες σύστημα έδρασης των ρουλεμάν και του άξονα μετάδοσης κίνησης (6). 

 Ένα σύστημα ιμαντοκίνησης με τροχαλίες τραπεζοειδούς αυλάκωσης (7) ή ελαστικού συνδέσμου 
(κόπλερ), για την μετάδοση της κίνησης του μοτέρ. 

 Ένα ανεμιστηράκι ψύξης, μεταξύ φτερωτής και εδράνου, σε περίπτωση που μεταφέρονται ρευστά με 
θερμοκρασία υψηλότερη από 60°C (8). 

Για τις κατασκευαστικές διατάξεις 8 και 12 (βλ. 2-1) προβλέπεται συνήθως μία κοινή βάση για την στερέωση 
του ανεμιστήρα, του μοτέρ και του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

Ο ανεμιστήρας μπορεί να προμηθευτεί και με κατασκευαστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν και επιπλέον 
εξαρτήματα, τα οποία δεν αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις. Μπορεί, επίσης, να εξοπλιστεί με 
συμπληρωματικά αξεσουάρ (βλ. σελ. από 187 έως 204 του «Καταλόγου αξονικών ανεμιστήρων»).  

Οι ανεμιστήρες της FVI παραδίδονται πάντοτε μαζί με το σύστημα χειρισμού και ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2-5 Παράδειγμα της κατασκευαστικής διάταξης 9, με περιγραφή των μερών του ανεμιστήρα 
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2.5 Προβλεπόμενη χρήση και προορισμός, με βάση την εμπειρία, και ανάρμοστες 
χρήσεις 

Η προβλεπόμενη χρήση του ανεμιστήρα με την αναγνωριστική πινακίδα που φαίνεται στο Σχ. 2-3 είναι η 
εξής: 

Ο αξονικός βιομηχανικός ανεμιστήρας είναι μία μηχανή, σκοπός της οποίας είναι να μετακινεί ρευστά αέριας 
μορφής, μέσα σε ένα αερυδραυλικό σύστημα, στο οποίο συνδέεται ο ανεμιστήρας, με αεραγωγούς και 
τεχνικούς χώρους που προορίζονται για τον ίδιο σκοπό. Η ροή του ρευστού που μετακινείται από τη μηχανή 
μπαίνει και βγαίνει αξονικά ως προς τον ανεμιστήρα.  

Η ενέργεια για την μετακίνηση των όγκων του ρευστού από το στόμιο αναρρόφησης μέσα στο κύκλωμα 
παρέχεται από την περιστροφή της φτερωτής μέσα στο κέλυφος. Η περιστροφή της φτερωτής επιτυγχάνεται, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, από την ενέργεια παρέχεται από ένα ηλεκτρικό μοτέρ, όπως επισημαίνεται 
στην παράγραφο 2.4 του παρόντος εγχειριδίου. 

Ο ανεμιστήρας πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός του εύρους παροχών που αναφέρονται στα διαγράμματα 
απόδοσης. Η χρήση του ανεμιστήρα με παροχές μικρότερες από την ελάχιστη τιμή που αναγράφεται στα 
διαγράμματα μπορεί να προκαλέσει ασταθή λειτουργία ρευστοδυναμικού τύπου και δονήσεις. 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, που αφορούν κυρίως τις βιομηχανικές 
επεξεργασίες. Παραθέτουμε έναν ενδεικτικό κατάλογο των τομέων όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν:  

 Τομέας επεξεργασίας τροφίμων (αποξήρανση, μαγείρεμα, ανακυκλοφορία) 

 Τομέας κλωστοϋφαντουργίας (κλιματισμός και επεξεργασία αέρα, στέγνωμα) 

 Τομέας σιδηρουργίας (αναρρόφηση καπναερίων) 

 Τομέας πλινθοποιίας (αναρρόφηση καπναερίων, αποξήρανση) 

 Τομέας επεξεργασίας ξύλου (φιλτράρισμα, αναρρόφηση σκόνης) 

 Τομέας επεξεργασίας καπνού (κλιματισμός, αναρρόφηση καπναερίων) 

 Τομέας χαρτοποιίας (κλιματισμός και επεξεργασία αέρα, στέγνωμα) 

 Τομέας παρασκευής βαφών (φιλτράρισμα, αναρρόφηση σκόνης) 

 Τομέας μεταφορών, π.χ. πλοία, τρένα (κλιματισμός, ψύξη κινητήρων) 

 Τομέας ενέργειας (ψύξη τουρμπινών, κλιματισμός εξεδρών άντλησης πετρελαίου) 

 Άλλες χρήσεις, που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, αλλά μπορούν να συμφωνηθούν με το 
Τμήμα Engineering και/ή Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας μας. 

Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω, και ειδικότερα: 

 Χρήση του ανεμιστήρα για ρευστά που δεν βρίσκονται σε αέρια μορφή ή με χαρακτηριστικά 
διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται στο τεχνικό δελτίο που συνοδεύει τον ανεμιστήρα, γιατί θα 
μπορούσαν να προκληθούν ζημίες στη δομή του ανεμιστήρα, καθώς και τυχόν βλάβες σε πρόσωπα 
ή πράγματα. 

 Λειτουργία του ανεμιστήρα μέσα σε όλους τους τύπους εγκαταστάσεων με πίεση (υπάρχουσα ή που 
παράγεται μερικώς από τον ανεμιστήρα) κατά 1,05 φορές υψηλότερη από την κανονική 
ατμοσφαιρική πίεση, γιατί θα μπορούσαν να προκληθούν ζημίες στη δομή του ανεμιστήρα, καθώς 
και τυχόν βλάβες σε πρόσωπα ή πράγματα. 

 Λειτουργία του ανεμιστήρα μέσα σε όλους τους τύπους εγκαταστάσεων που ταξινομούνται βάσει της 
Οδηγίας Atex 94/9/ΕΚ και επεξεργάζονται δυνητικά εκρήξιμα ρευστά, γιατί θα μπορούσαν να 
παρουσιαστούν κίνδυνοι ανάφλεξης/έκρηξης και, συνεπώς, βλάβες σε πρόσωπα ή πράγματα. 
Εξαιρούνται οι ειδικά κατασκευασμένοι ανεμιστήρες, κατηγορίας και σήμανσης Atex, που είναι 
κατάλληλοι για τη ζώνη εγκατάστασης και που συνοδεύονται από τα έγγραφα που προβλέπει η 
σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

 Λειτουργία του ανεμιστήρα μέσα σε χημικές εγκαταστάσεις, όπου το επεξεργαζόμενο ρευστό είναι 
εξαιρετικά διαβρωτικό για τα υλικά κατασκευής του ανεμιστήρα ή όπου υπάρχουν εξαιρετικά τοξικά 
ρευστά, για τα οποία το κέλυφος και η στεγανότητα του ανεμιστήρα δεν επαρκούν, γιατί θα 
μπορούσαν να προκληθούν ζημίες στη δομή του ανεμιστήρα, καθώς και τυχόν βλάβες σε πρόσωπα 
ή πράγματα. 

 Λειτουργία του ανεμιστήρα μέσα σε εγκαταστάσεις ορυχείων με υπόγεια τμήματα, γιατί θα 
μπορούσαν να παρουσιαστούν επιπλέον κίνδυνοι, μη αξιολογήσιμοι σε σχέση με τη λειτουργία  του 
ανεμιστήρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους, και  τυχόν βλάβες σε πρόσωπα ή πράγματα. 
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2.6 Διάρκεια ζωής του ανεμιστήρα 

 

Η αξιοπιστία όλων των εξαρτημάτων είναι εγγυημένη μέσω μίας παραγωγικής διαδικασίας που διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9001 και εξαρτάται από την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης που 
παρατίθενται στην παράγραφο 12.3 του παρόντος εγχειριδίου. 

Τα μέρη της μηχανής που φθείρονται περισσότερο είναι: 

 

 Τα ρουλεμάν. Η θεωρητική διάρκεια ζωής του είναι 40.000 ώρες. 

 Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης. Η θεωρητική διάρκεια ζωής τους είναι 25000 ώρες. 

 

Για λόγους ασφαλείας, οι προφυλακτήρες από ηλεκτροσυγκολλημένο πλέγμα, πρέπει να αντικαθίστανται 
κάθε 2-3 χρόνια. 

 

Αν υποθέσουμε ότι ο ανεμιστήρας χρησιμοποιείται, με σταθερή ταχύτητα, επί 2 βάρδιες την ημέρα (16 ώρες), 
επί 250 ημέρες/έτος, η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της φτερωτής είναι 40.000 ώρες. 

Η τιμή αυτή πρέπει να μειωθεί, αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε δυσχερείς συνθήκες (μέση και/ή υψηλή 
καταπόνηση). Η αξιολόγηση αυτού του παράγοντα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Τεχνικό Τμήμα της 
FVI. Αν ο κύκλος λειτουργίας του ανεμιστήρα είναι κυμαινόμενος, η διάρκεια ζωής της φτερωτής πρέπει να 
υπολογιστεί κατά περίπτωση και πάντα σε συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα της FVI. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Μην υπερβαίνεται τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής που προτείνεται από την FVI. 

 Μη χρησιμοποιείτε κύκλους λειτουργίας ON-OFF, χωρίς τη ρητή έγκριση της FVI. 

 Μη χρησιμοποιείτε κύκλους μεταβλητής ταχύτητας ON-OFF, χωρίς τη ρητή έγκριση της FVI. 

 Μην υποβάλετε τον ανεμιστήρα σε θερμοβαθμίδες μεγαλύτερες από 3 °C/λεπτό.  

 

Αν μια φτερωτή με μηδέν ώρες λειτουργίας παραμείνει αποθηκευμένη για περισσότερο από 10 χρόνια, 
πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο της κατάστασής της, από την FVI, πριν την ενδεχόμενη χρήση της. 



 

 16 από 122 MVC 02 Αναθ. 2 Ιούλιος 2015 

 

 

3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

3.1 Τρόπος εγκατάστασης (τοποθέτησης): γενικά 

 

 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 13349, οι ανεμιστήρες μπορούν να τοποθετηθούν 
(εγκατασταθούν) με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: 

 Τύπος A : Ελεύθερη πλευρά αναρρόφησης και ελεύθερη έξοδος (κατάθλιψη). 

 Τύπος B: Ελεύθερη πλευρά αναρρόφησης και έξοδος (κατάθλιψη) συνδεμένη με 
αεραγωγό. 

 Τύπος C : Πλευρά αναρρόφησης συνδεμένη με αεραγωγό και έξοδος (κατάθλιψη) 
ελεύθερη. 

 Τύπος D: Πλευρά αναρρόφησης και εξόδου (κατάθλιψης) συνδεμένες με αεραγωγό. 

 

Σε γενικές γραμμές, η FVI δε γνωρίζει και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ποιος από τους παρακάτω 
τρόπους θα επιλεχτεί και θα εφαρμοστεί από το χρήστη και, εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά 
στη σύμβαση, παρέχεται με την κατασκευαστική διάταξη B, C ή D, ανάλογα με ποια σειρά ανήκει και 
από τη ροή του ανεμιστήρα (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατασκευαστικές 
διατάξεις βλ. Πίνακα 3-1). Ο υπεύθυνος σχεδιασμού της εγκατάστασης ή ο πελάτης πρέπει να 
προβούν σε μία ανάλυση των κινδύνων, που να εξετάζει ειδικά τον τρόπο και τον τύπο της 
συγκεκριμένης εγκατάστασης. 

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης θέλει να τοποθετήσεις και να ενσωματώσει τον ανεμιστήρα 
στο σύστημα, πρέπει να εγκαταστήσει τους εξής προφυλακτήρες: 

 Εγκατάσταση τύπου A: Σταθεροί προφυλακτήρες FVI, εγκατεστημένοι σε αναρρόφηση και έξοδο 
(κατάθλιψη). 

 Εγκατάσταση τύπου Β: Σταθερός προφυλακτήρας FVI, εγκατεστημένος μόνο στην αναρρόφηση. 

 Εγκατάσταση τύπου C: Σταθερός προφυλακτήρας FVI, εγκατεστημένος μόνο στην έξοδο (κατάθλιψη). 

 Εγκατάσταση τύπου D: Κανένα σταθερός προφυλακτήρας στην αναρρόφηση και την έξοδο (κατάθλιψη). 

Ο σχεδιαστής της εγκατάστασης ή ο χρήστης του ανεμιστήρα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το σύστημα των 
αεραγωγών διαθέτει προφυλακτήρες σε συμμόρφωση με τις συνδέσεις των αεραγωγών  λειτουργίας, ως 
εξής: 

 Εγκατάσταση τύπου A: Κανένας προφυλακτήρας (δεν υπάρχουν αεραγωγοί). 

 Εγκατάσταση τύπου Β: Προφυλακτήρας εγκατεστημένος στον αεραγωγό εξόδου (κατάθλιψης). 

 Εγκατάσταση τύπου C: Σταθερός προφυλακτήρας εγκατεστημένος στον αεραγωγό αναρρόφησης. 

 Εγκατάσταση τύπου D: Σταθερός προφυλακτήρας εγκατεστημένος στον αεραγωγό αναρρόφησης και στον 
αεραγωγό εξόδου (κατάθλιψης). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ο ανεμιστήρας, εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, παρέχεται με τον τρόπο  
εγκατάστασης «B», «C» ή  «D», σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 13349, ανάλογα με τη 
σειρά και κατεύθυνση ροής του ανεμιστήρα. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα 3-1. 

Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να ελέγχεται πάντοτε ο τρόπος εγκατάστασης. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ο ανεμιστήρας (καθώς και οι προφυλακτήρες), εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά στη 
σύμβαση, είναι κατάλληλος για εγκατάσταση ως ξεχωριστή μονάδα και δεν πρέπει να 
καθυποτάσσεται στη ρευστοδυναμική δράση των άλλων μηχανών που είναι εγκατεστημένες 
στο ίδιο σύστημα.  
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Όσον αφορά τους προφυλακτήρες που θα εφαρμοστούν στους αεραγωγούς, αυτοί πρέπει, ανάλογα με τον 
σχεδιασμό, να αποτρέπουν  την πρόσβαση στα κινούμενα μέρη και στα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυματισμούς. Εκτός αυτού, η κατασκευή τους πρέπει να είναι στιβαρή, για να αντέχει στις 
μηχανικές καταπονήσεις και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η FVI συνιστά στον χρήστη και/ή στον σχεδιαστή να προβλέψει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και 
εγκατάσταση προφυλακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο πρότυπο UNI EN ISO 
12499. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ακόμη και όταν υπάρχουν προφυλακτήρες (ανεξάρτητα από τους όρους της προμήθειας ή 
εγκατάστασης), ο ανεμιστήρας θα μπορούσε να είναι επικίνδυνος, εξαιτίας του αέρα που 
αναρροφάται και μεταφέρεται. 

Αυτός ο τύπος κινδύνου μπορεί να είναι, ανάλογα με το μέγεθος του ανεμιστήρα, ακόμη και 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ. 

Ο κίνδυνος σύνθλιψης κάποιου ατόμου πάνω στο πλέγμα αναρρόφησης μπορεί να αποβεί 
μοιραίος ή να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία (σύνθλιψη μερών του σώματος, απώλεια 
αισθήσεων). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε κατάλληλα μέσα που να αποτρέπουν την πρόσβαση στο 
χώρο όπου βρίσκεται ο ανεμιστήρας, όταν αυτός λειτουργεί, ή σταθερούς προφυλακτήρες στο 
στόμιο αναρρόφησης, που να κρατούν τα άτομα μακριά. 

Για το ζήτημα αυτό, συμβουλευτείτε τα πρότυπα UNI EN ISO 13349 και UNI EN ISO 12499. 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Ελέγχετε κάθε μήνα την κατάσταση όλων των προφυλακτήρων. Σε περίπτωση βλάβης ή 
φθοράς, προβείτε αμέσως στην αντικατάστασή τους. 

 

Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι στερεωμένος με ασφαλή τρόπο. Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα και υλικά 
που δεν ξεσφίγγουν με τις δονήσεις και που, για την αφαίρεσή τους, απαιτείται εργαλείο. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ελέγχετε την εκκίνηση του ανεμιστήρα και, με βάση το χρονοδιάγραμμα συντήρησης, το 
σφίξιμο των βιδών. Επίσης, με τη βοήθεια ενός μετρητή δονήσεων, ελέγχετε τη στάθμη 
δονήσεων του ανεμιστήρα, καθορίζοντας ένα όριο συναγερμού (βλ. παράγραφο 12.3). 

 

Ο εγκαταστάτης έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει έναν επαρκή βαθμό προστασίας από κινδύνους τυχαίας 
επαφής με κινούμενα όργανα ή μέρη.  
Ο εγκαταστάτης και ο χρήστης πρέπει να λάβουν υπόψη τους και κάποιους άλλους τύπους κινδύνου. 
Συγκεκριμένα, τους κινδύνους που οφείλονται σε εισχώρηση ξένου σώματος και/ή σε διοχέτευση εκρηκτικών, 
εύφλεκτων ή τοξικών αερίων, καθώς και αερίων με υψηλή θερμοκρασία. 
Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι που είναι συναφείς με τις εργασίες συντήρησης, οι οποίες 
πρέπει να εκτελούνται σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας (απομόνωση του ανεμιστήρα από το μοτέρ ή άλλα 
κατάλληλα μέτρα). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Πρέπει να καθοριστεί μία διαδικασία ασφαλείας για την πρόσβαση στον ανεμιστήρα. Πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή, οι πληροφορίες που επιτεύχθηκαν μέσω της 
ανάλυσης κινδύνων του σημείου εγκατάστασης και η νομοθεσία για την ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας. 
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3.2 Εγκατάσταση τύπου A: Οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης 

 

Στις εγκαταστάσεις τύπου A, επειδή τα στόμια αναρρόφησης και εξόδου (κατάθλιψης) δεν είναι συνδεμένα με 
αεραγωγούς, πρέπει να τοποθετηθούν προφυλακτήρες και στην αναρρόφηση και στην έξοδο. 

Οι διαστάσεις  των προφυλακτήρων αναγράφονται στα σχέδια εξωτερικών διαστάσεων του καταλόγου, στα 
προγράμματα σχεδίων σε κλίμακα και όχι σε κλίμακα που ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει από την 
ιστοσελίδα ή από το σχέδιο που ενδεχομένως παρέχεται κατά την παραγγελία. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι προφυλακτήρες σχεδιάστηκαν για να αντέχουν σε τυχόν προσκρούσεις αντικειμένων και 
στις πιέσεις που ασκούνται στον ανεμιστήρα όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Ο κάθε προφυλακτήρας (αν παρέχεται ξεχωριστά) μπορεί να εφαρμοστεί μόνο πάνω στον 
ανεμιστήρα για τον οποίο σχεδιάστηκε. Για το λόγο αυτό, αν παραγγείλετε τον προφυλακτήρας 
ξεχωριστά, πρέπει να αναφέρετε τα τεχνικά στοιχεία του ανεμιστήρα όπου θα εφαρμοστεί 
(αριθμός σειράς). 

 

Στην αναρρόφηση και στην έξοδο (κατάθλιψη) πρέπει να τοποθετηθεί, στερεωμένος με βίδες, ένα 
προφυλακτήρας του τύπου που προτείνεται στον Πίνακα 3-1. Στον ίδιο Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται, σε 
γκρίζο φόντο, οι προφυλακτήρες που, ανάλογα με τον κατασκευαστική διάταξη, αποτελούν μέρος του 
ανεμιστήρα. 

Οι τύπου των προφυλακτήρων απεικονίζονται στο Σχήμα 3-1, Σχήμα  3-2, Σχήμα 3-3, Σχήμα  3-4, Σχήμα 3-5 
και Σχήμα 3-6.  

Οι βίδες που χρειάζονται για τη στερέωση του κάθε τύπου και μεγέθους προφυλακτήρα αναγράφονται στον 
Πίνακα 3-2, ενώ η ροπή σφιξίματος αναγράφεται στον Πίνακα 12-1. 

Τα σχήματα συναρμολόγησης των προφυλακτήρων απεικονίζονται στο Σχήμα 3-7, Σχήμα 3-8, Σχήμα 3-9, 
Σχήμα 3-10, Σχήμα 3-11 και Σχήμα 3-12. 

 

 

Για τον ορισμό της ροής, συμβουλευτείτε την Παράγραφο 2.1 - Ορισμοί, βασικές γνώσεις, 
ορολογία και συναφή έγγραφα. 
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Σειρά 
Υλικό 

στροφείου 
φτερωτής 

Τόπος 
εγκατάστασης 
παρεχόμενων 

υλικών  
σύμφωνα με  

UNI EN ISO 
13349 

Ροή 
Προφυλακτήρας σε 

αναρρόφηση 
(πλέγμα) 

Προφυλακτήρας 
σε έξοδο 
(πλέγμα) 

EF αλουμίνιο 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES αλουμίνιο 
B A RG RC 

C B RC RG 

EB αλουμίνιο 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(κατασκ. διάταξη B) 
αλουμίνιο D B RC RC 

EK αλουμίνιο 
B A RE RC 

C B RC RE 

EQ αλουμίνιο 
B A RD RC 

C B RC RD 

EP αλουμίνιο 
B A RD RC 

C B RC RD 

ET 

 (κατασκ. διάταξη 
A) 

αλουμίνιο 

C A RG RT 

B B RT RG 

EF ατσάλι 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES  

(κατασκ. διάταξη 
A) 

ατσάλι 

B A RS RC 

C B RC RS 

EB ατσάλι 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(κατασκ. διάταξη B) 
ατσάλι D B RC RC 

AF ατσάλι 
D A RC RC 

D B RC RC 

Πίνακας 3-1 Τρόπος εγκατάστασης προμηθευόμενου υλικού και πλέγματα που χρησιμοποιούνται 

(σε γκρίζο φόντο οι προφυλακτήρες που, ανάλογα με την κατασκευαστική διάταξη, αποτελούν μέρος του 
ανεμιστήρα) 
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Σχ. 3-1 Προφυλακτήρας πλέγματος RC 

 

Σχ. 3-2 Προφυλακτήρας πλέγματος RG 

 

Σχ. 3-3 Προφυλακτήρας πλέγματος RS 

 

Σχ. 3-4 Προφυλακτήρας πλέγματος RD 
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Σχ. 3-5 Προφυλακτήρας πλέγματος RE 

 

Σχ. 3-6 Προφυλακτήρας πλέγματος RT 

 

 

3.3 Εγκατάσταση τύπου B: Οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης 

 

Στις εγκαταστάσεις τύπου B, επειδή το στόμιο αναρρόφησης είναι ελεύθερο και της εξόδου (κατάθλιψης) 
συνδεμένο με αεραγωγούς, πρέπει να τοποθετηθούν προφυλακτήρες στην αναρρόφηση. 

Οι διαστάσεις  των προφυλακτήρων αναγράφονται στα σχέδια εξωτερικών διαστάσεων του καταλόγου, στα 
προγράμματα σχεδίων σε κλίμακα και όχι σε κλίμακα που ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει από την 
ιστοσελίδα ή από το σχέδιο που ενδεχομένως παρέχεται κατά την παραγγελία. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι προφυλακτήρες σχεδιάστηκαν για να αντέχουν σε τυχόν προσκρούσεις αντικειμένων και 
στις πιέσεις που ασκούνται στον ανεμιστήρα όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Ο κάθε προφυλακτήρας (αν παρέχεται ξεχωριστά) μπορεί να εφαρμοστεί μόνο πάνω στον 
ανεμιστήρα για τον οποίο σχεδιάστηκε. Για το λόγο αυτό, αν παραγγείλετε τον προφυλακτήρας 
ξεχωριστά, πρέπει να αναφέρετε τα τεχνικά στοιχεία του ανεμιστήρα όπου θα εφαρμοστεί 
(αριθμός σειράς). 

Στην αναρρόφηση πρέπει να τοποθετηθεί, στερεωμένος με βίδες, ένα προφυλακτήρας του τύπου που 
προτείνεται στον Πίνακα 3-1. Στον ίδιο Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται, σε γκρίζο φόντο, οι προφυλακτήρες που, 
ανάλογα με τον κατασκευαστική διάταξη, αποτελούν μέρος του ανεμιστήρα. 

Οι τύπου των προφυλακτήρων απεικονίζονται στο Σχήμα 3-1, Σχήμα  3-2, Σχήμα 3-3, Σχήμα  3-4, Σχήμα 3-5 
και Σχήμα 3-6.  

Οι βίδες που χρειάζονται για τη στερέωση του κάθε τύπου και μεγέθους προφυλακτήρα αναγράφονται στον 
Πίνακα 3-2, ενώ η ροπή σφιξίματος αναγράφεται στον Πίνακα 12-1. 

Τα σχήματα συναρμολόγησης των προφυλακτήρων απεικονίζονται στο Σχήμα 3-7, Σχήμα 3-8, Σχήμα 3-9, 
Σχήμα 3-10, Σχήμα 3-11 και Σχήμα 3-12. 
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3.4 Εγκατάσταση τύπου C: Οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης 

 

Στις εγκαταστάσεις τύπου C, επειδή το στόμιο αναρρόφησης συνδεμένο με αεραγωγούς και της εξόδου 
(κατάθλιψης) είναι ελεύθερο, πρέπει να τοποθετηθούν προφυλακτήρες στην έξοδο. 

Οι διαστάσεις  των προφυλακτήρων αναγράφονται στα σχέδια εξωτερικών διαστάσεων του καταλόγου, στα 
προγράμματα σχεδίων σε κλίμακα και όχι σε κλίμακα που ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει από την 
ιστοσελίδα ή από το σχέδιο που ενδεχομένως παρέχεται κατά την παραγγελία. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι προφυλακτήρες σχεδιάστηκαν για να αντέχουν σε τυχόν προσκρούσεις αντικειμένων και 
στις πιέσεις που ασκούνται στον ανεμιστήρα όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Ο κάθε προφυλακτήρας (αν παρέχεται ξεχωριστά) μπορεί να εφαρμοστεί μόνο πάνω στον 
ανεμιστήρα για τον οποίο σχεδιάστηκε. Για το λόγο αυτό, αν παραγγείλετε τον προφυλακτήρας 
ξεχωριστά, πρέπει να αναφέρετε τα τεχνικά στοιχεία του ανεμιστήρα όπου θα εφαρμοστεί 
(αριθμός σειράς). 

 

Στην έξοδο (κατάθλιψη) πρέπει να τοποθετηθεί, στερεωμένος με βίδες, ένα προφυλακτήρας του τύπου που 
προτείνεται στον Πίνακα 3-1. Στον ίδιο Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται, σε γκρίζο φόντο, οι προφυλακτήρες που, 
ανάλογα με τον κατασκευαστική διάταξη, αποτελούν μέρος του ανεμιστήρα. 

Οι τύπου των προφυλακτήρων απεικονίζονται στο Σχήμα 3-1, Σχήμα  3-2, Σχήμα 3-3, Σχήμα 3-4, Σχήμα 3-5 
και Σχήμα 3-6.  

Οι βίδες που χρειάζονται για τη στερέωση του κάθε τύπου και μεγέθους προφυλακτήρα αναγράφονται στον 
Πίνακα 3-2, ενώ η ροπή σφιξίματος αναγράφεται στον Πίνακα 12-1. 

Τα σχήματα συναρμολόγησης των προφυλακτήρων απεικονίζονται στο Σχήμα 3-7, Σχήμα 3-8, Σχήμα 3-9, 
Σχήμα 3-10, Σχήμα 3-11 και Σχήμα 3-12. 
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3.5 Σχήματα συναρμολόγησης και βίδες για στερέωση προφυλακτήρων 

 

Η στερέωση των προφυλακτήρων μπορεί να γίνει, ανάλογα με τις διαστάσεις του ανεμιστήρα, με τις βίδες 
σαν αυτές που φαίνονται στο Σχήμα 3-7, Σχήμα 3-8, Σχήμα 3-9, Σχήμα 3-10, Σχήμα 3-11 και Σχήμα 3-12. 

Οι βίδες που χρειάζονται για τη στερέωση αναγράφονται στον Πίνακα 3-2. 

 

Μέγεθος 
ανεμιστήρα 

Πλέγμα RC Πλέγμα RG Πλέγμα RS Πλέγμα RE Πλέγμα RD Πλέγμα RT 

 Βίδες στερέωσης πλέγματος  (αριθμός x τύπο) 
Αρ. 

βυσμάτων 

315 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

355 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

400 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 2 

450 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

500 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 3 

560 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

630 12xM8 4xM8 - - 4xM5 3 

710 16xM10 8xM10 - - 8xM6 4 

800 16xM10 8xM10 - - 8xM6 4 

900 16xM10 8xM10 22xM10 - 8xM6 5 

1000 24xM10 8xM10 22xM10 - 8xM6 6 

1120 24xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1250 24xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1400 30xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1600 30xM10 - 30xM10 - - - 

1800 30xM10 - 30xM10 - - - 

2000 30xM10 - - - - - 

Πίνακας 3-2 Βίδες για τη στερέωση των πλεγμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στόμιο 
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Σχ. 3-7 Σχήμα συναρμολόγησης πλέγματος RC  

 

 

 

 

 

 

Σχ. 3-8 Σχήμα συναρμολόγησης πλέγματος RG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλέγμα RC  
Σώμα ανεμιστήρα 

Φλαντζωτό παξιμάδι 

Ελατηριωτή ροδέλα 

Ροδέλα Ferrari 

  Βίδα 

    Σώμα ανεμιστήρα 

Φλαντζωτό παξιμάδι 
Πλέγμα RG 

Ροδέλα Ferrari 

  Βίδα 

 



 

MVC 02 Αναθ. 2 Ιούλιος 2015  25 από 122 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχ. 3-9 Σχήμα συναρμολόγησης πλέγματος RS  

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 3-10 Σχήμα συναρμολόγησης πλέγματος RD 

 

 

 

Σώμα αναεμιστήρα 

Φλαντζωτό παξιμάδι 

Βίδα 

Πλέγμα RD 

Σώμα ανεμιστήρα    Πλέγμα RS 

   Βίδα 

    Ροδέλα Ferrari 
Φλαντζωτό παξιμάδι 

Επίπεδη ροδέλα  
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Σχ. 3-11 Σχήμα συναρμολόγησης πλέγματος RE 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 3-12 Σχήμα συναρμολόγησης πλέγματος RT 

   Σώμα ανεμιστήρα 

  Φλαντζωτό παξιμάδι 
   Πλέγμα RE 

  Ροδέλα Ferrari 

    Βίδα 
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3.6 Εγκατάσταση τύπου D: Οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης 

 

Στις εγκαταστάσεις τύπου D, επειδή και η αναρρόφηση και η έξοδος είναι συνδεμένες με αεραγωγό, δεν 
χρειάζεται να τοποθετηθεί κάποιος προφυλακτήρας. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ο σχεδιαστής της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει αν στα άκρα του κυκλώματος 
αναρρόφησης και του κυκλώματος εξόδου είναι απαραίτητη η εφαρμογή προφυλακτήρων. 

 

 

Στις εγκαταστάσεις τύπου B,C,D, σας συνιστούμε να παρεμβάλλετε αντικραδασμικούς 
συνδέσμους στα σημεία μεταξύ ανεμιστήρα και αεραγωγού, έτσι ώστε να αντισταθμίζονται 
τυχόν απευθυγραμμίσεις, να αποτρέπεται η μετάδοση των δονήσεων και να αποφεύγονται οι 
δομικές καταπονήσεις. 

 

Η επιλογή του στάνταρ τύπου αντικραδασμικού συνδέσμου, για εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερη καταπόνηση, 
εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες: 

 Ποσότητα σκόνης που περιέχει το διοχετευόμενο ρευστό. 

 Θερμοκρασία του ρευστού. 

 

Καθαρός αέρας 

Σύνδεσμος τύπου 2 

< 60°C χωρίς λωρίδα πρόληψης 
φθοράς 

Σύνδεσμος τύπου 3 

< 180°C χωρίς λωρίδα πρόληψης 
φθοράς 

Αέρας με σκόνη  

Σύνδεσμος τύπου 5 

< 60°C με λωρίδα πρόληψης 
φθοράς 

Σύνδεσμος τύπου 6 

< 180°C με λωρίδα πρόληψης 
φθοράς 

 

Οι σύνδεσμοι τύπου 2,3,5,6 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανεμιστήρες που υπόκεινται στις διατάξεις 
της Οδηγίας ATEX 94/9/ΕΚ. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ο αντικραδασμικός σύνδεσμος είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε ανεμιστήρα ενός σταδίου 
και δεν πρέπει να καθυποτάσσεται στη ρευστοδυναμική δράση των άλλων μηχανών που είναι 
εγκατεστημένες στο ίδιο σύστημα.  

 

Για ειδικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα, η διοχέτευση ρευστών με υψηλή θερμοκρασία ή που είναι πολύ 
διαβρωτικά, ή αν απαιτείται απόλυτη στεγανότητα του συνδέσμου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί 
σύνδεσμοι. 

Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης και/ή ο σχεδιαστής της εγκατάστασης πρέπει να απευθυνθεί στο Τεχνικό 
Γραφείο της FVI. 
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3.7 Κίνδυνοι συναφείς με ανάρμοστες ενέργειες και/ή χρήσεις προβλέψιμες με βάση την 
εμπειρία 

 

 Για τη μετακίνηση, την ανύψωση και την εγκατάσταση, ακολουθήστε πιστά τις παρούσες οδηγίες. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του ανεμιστήρα σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που προτείνονται 
στην πινακίδα.  

 Απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση, η μετατροπή, η απομόνωση ή  η απενεργοποίηση οποιασδήποτε 
διάταξης ασφαλείας, προφυλακτήρα ή οργάνου ελέγχου του ανεμιστήρα ή των επιμέρους εξαρτημάτων.  

 Μη βάζετε ποτέ τα χέρια ή άλλα μέρη του σώματος σας μέσα στα κινούμενα μέρη και μην παραβιάζετε 
τα ανοίγματα πρόσβασης.  

 Απαγορεύεται να βάζετε μέρη του σώματός σας, στο χώρο που περικλείεται από τους προφυλακτήρες. 
Απαγορεύεται η χρήση μέσων/εργαλείων που επιτρέπουν την πρόσβαση. 

 Απαγορεύεται η χρήση του ανεμιστήρα σε χώρους με εκρήξιμη ατμόσφαιρα (εξαιρούνται οι ανεμιστήρες 
που κατασκευάστηκαν σε συμμόρφωση με την οδηγία ATEX 94/9/ΕΚ). 

 Απαγορεύεται στα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να επεμβαίνουν για αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων ή 
προβλημάτων λειτουργίας του ανεμιστήρα και/ή να αλλοιώνουν τον τρόπο λειτουργίας και τοποθέτησης. 

  Οι χρήστες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα να μη διοχετευτούν, μέσα στον ανεμιστήρα υγρά με 
χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που προτείνονται στο παρόν εγχειρίδιο (τεχνικό δελτίο). 

 Μετά την ολοκλήρωση κάποιας τεχνικής επέμβασης, για την οποία χρειάστηκε να αφαιρεθούν οι 
προφυλακτήρες (ή φραγμοί ή άλλες διατάξεις ασφάλειας), και πριν από την επανεκκίνηση του 
ανεμιστήρα, φροντίστε να τα ξανατοποθετήσετε στη θέση τους και να ελέγξτε τη λειτουργία τους. 

 Όλοι οι προφυλακτήρες και οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και να 
λειτουργούν τέλεια. Επίσης, οι πινακίδες σήμανσης και τα εικονογράμματα προειδοποίησης κινδύνου και 
πληροφοριών πρέπει να διατηρούνται αναλλοίωτα στη θέση τους. 

 Όταν προσπαθείτε να εξακριβώσετε την αιτία κάποιου προβλήματος του ανεμιστήρα, πρέπει να παίρνετε 
όλα τα μέτρα προφύλαξης που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο, για την πρόληψη τυχόν βλαβών σε 
πρόσωπα ή πράγματα. 

 Να θυμάστε να σφίγγετε, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πίνακα 12-1,  όλες τις βίδες, τα μπουλόνια ή 
τους δακτυλίους στερέωσης όλων των μηχανικών εξαρτημάτων που ρυθμίσατε ή διορθώσατε. 

 Πριν από την εκκίνηση του ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τέλεια όλοι 
οι προφυλακτήρες και οι διατάξεις ασφαλείας. Στην αντίθετη περίπτωση, απαγορεύεται αυστηρά η 
εκκίνησή του. Καλέστε αμέσως τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον τμηματάρχη. 

 Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύονται τα φαρδιά ρούχα και τα διάφορα αξεσουάρ (γραβάτες, φαρδιά 
μανίκια, κτλ.) 

 Ελέγξτε επιμελώς αν ενδεχομένως, στο ρευστό που επεξεργάζεται ο ανεμιστήρας, υπάρχουν τοξικές 
και/ή εύφλεκτες ουσίες, έστω και αν δεν προβλέπεται η χρήση τους. 
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3.8 Άλλοι συναφείς κίνδυνοι με τους ανεμιστήρες σύμφωνα με το UNI EN ISO 12499 

Οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω έχουν σχέση με τα μηχανικά μέρη του ανεμιστήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα άτομο μπορεί να υποστεί τραυματισμούς για τους εξής λόγους: 

α) Παράσυρση μεταξύ ενός κινούμενου και ενός σταθερού μέρους. Για παράδειγμα, μεταξύ της 
φτερωτής και του κελύφους ή άλλου σταθερού μέρους του ανεμιστήρα. 

β) Παράσυρση μεταξύ δύο κινούμενων μερών. Για παράδειγμα, μεταξύ ιμάντα και τροχαλίας. 

γ) Παράσυρση μέσα στον ανεμιστήρα, από την αναρρόφηση του αέρα, και, κατά συνέπεια, 
πρόσκρουση στον άξονα ή τη φτερωτή. 

δ) Επαφή με ένα κινούμενο μέρος, όπως η φτερωτή. 

ε) Εκτοξεύσεις, από την έξοδο, αντικειμένων, στερεών και υγρών ξένων σωμάτων, που 
προέρχονται από την αναρρόφηση. 

στ) Ένα αντικείμενο παρασύρεται προς το στόμιο του ανεμιστήρα και εκτοξεύεται με υψηλή 
ταχύτητα προς την αναρρόφηση ή την έξοδο (κατάθλιψη). 

ζ) Κατασκευαστικά ελαττώματα των εξαρτημάτων του ανεμιστήρα. 

η) Επαφή με επιφάνειες του ανεμιστήρα όπου αναπτύσσονται επικίνδυνες θερμοκρασίες. Για 
παράδειγμα, χαμηλότερες από  -20°C ή υψηλότερες από +50°C. 

θ) Σε περίπτωση που μεταφέρονται θερμά αέρια, στο ύψος της οπής του άξονα μετάδοσης 
κίνησης θα μπορούσαν να εκτοξευτούν ριπές καυτού αέρα, και να προκαλέσουν εγκαύματα. 

ι) Το επεξεργαζόμενο ρευστό μπορεί να είναι επιβλαβές ή να περιέχει ουσίες που, αν 
διαρρεύσουν έξω, μπορεί να είναι επικίνδυνες. 

κ) Κίνδυνος από υπερβολική ταχύτητα του μοτέρ, που θα μπορούσε να προκαλέσει σπάσιμο 
κάποιων μερών της μηχανής. 

λ) Η αναρρόφηση αέρα με θερμοκρασία ανώτερη ή κατώτερη από τις προβλεπόμενες θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν παραμορφώσεις στη δομή του ανεμιστήρα, δυσλειτουργίες και 
κινδύνους. 

 

3.8.1 Ειδικοί κίνδυνοι κατά την εγκατάσταση του ανεμιστήρα 

 Ο χρήστης πρέπει να προετοιμάσει ένα σωστά αλφαδιασμένο επίπεδο στήριξης για τον ανεμιστήρα. Αν 
το επίπεδο στήριξης δεν είναι σωστά αλφαδιασμένο, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ανώμαλες 
δονήσεις και, με το πέρασμα του χρόνου, να προκληθούν παραμορφώσεις και/ή σπασίματα μερών του 
ανεμιστήρα, με κίνδυνο ακόμη και θανατηφόρου τραυματισμού για τα εκτεθειμένα άτομα. 

 Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει για τη σύνδεση του κελύφους και της δομής του ανεμιστήρα 
με το κύκλωμα γείωσης του κτηρίου ή της εγκατάστασης, για να αποτραπεί ο σχηματισμός και η 
συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. 

 Όλοι οι προφυλακτήρες που ενδεχομένως υπάρχουν, πρέπει να είναι κατάλληλα συνδεμένοι με τον 
ανεμιστήρα, με όλα τα απαραίτητα υλικά στερέωσης (βίδες, μπουλόνια, κτλ.). Η αφαίρεση ενός ή 
περισσότερων σημείων στερέωσης θα μπορούσε να ελαττώσει το βαθμό προστασίας που προσφέρει, 
καθώς και την αντοχή του. 

 Ο ανεμιστήρας με τα στάνταρ χαρακτηριστικά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε δυνητικά εκρήξιμο 
περιβάλλον. 

 Ο χώρος εγκατάστασης του ανεμιστήρα πρέπει να διατηρείται καθαρός. Τυχόν κηλίδες λαδιού ή νερού, 
που δεν προέρχονται από τον ανεμιστήρα, πρέπει να καθαρίζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

 Πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης που προτείνονται στο παρόν 
Εγχειρίδιο, για να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία. Η λανθασμένη τοποθέτηση θα 
μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του ανεμιστήρα. 
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3.8.2 Ειδικοί κίνδυνοι κατά τη συντήρηση του ανεμιστήρα 

 Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό της φτερωτής, προσέξτε ιδιαίτερα την περιστροφή της, γιατί, σε 
συνδυασμό με τα σταθερά μέρη του ανεμιστήρα, υπάρχουν οι κίνδυνοι παράσυρσης και 
ακρωτηριασμού. 

 Πρέπει να ορίσετε και να εφαρμόσετε ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης του ανεμιστήρα, για να 
αποφύγετε τις μηχανικές φθορές και τις βλάβες (βλ. παράγραφο 12.3). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:  

 Να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης, αν δεν βεβαιωθείτε πρώτα ότι η φτερωτή 
έχει σταματήσει εντελώς. 

 Να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης του ανεμιστήρα 
(συμπεριλαμβανόμενης και της λίπανσης) πριν τον αποσυνδέσετε από το ρεύμα. 

 Να καθαρίζετε τον ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία του.  

 Να ανοίγετε τους προφυλακτήρες ή τις θυρίδες επιθεώρησης του ανεμιστήρα, ενώ αυτός 
βρίσκεται σε λειτουργία. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Τα περιστρεφόμενα μέρη του ανεμιστήρα θα μπορούσαν να αρχίσουν να κινούνται ακόμη και 
αν αυτός δεν έχει ρεύμα, είτε για φυσικούς λόγους, είτε εξαιτίας ροής του αέρα που προκαλείται 
από άλλο ανεμιστήρα ο οποίος είναι συνδεμένος σε κάποιον αεραγωγό του συστήματος,  ή 
ακόμη λόγω αδράνειας της φτερωτής μετά το σβήσιμο της μηχανής.  Και σ' αυτή την 
περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος παράσυρσης και ακρωτηριασμού. 

 

 

3.8.3 Κίνδυνοι συναφείς με το χώρο εγκατάστασης 

Οι ανεμιστήρες της FVI σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν και να αντέχουν σε κανονικές συνθήκες 
περιβάλλοντος. Η παρουσία των εξής συνθηκών: 

 δονήσεις ή κραδασμοί 

 διαβρωτικοί παράγοντες  (σκόνες, αέρια, ατμοί, ομίχλες) 

 υψηλές θερμοκρασίες 

 συμπυκνώματα υδρατμών  

 στερεά σώματα 

 στροβιλισμοί αερίων 

 διαρροή ρεύματος 

 διαφορές ηλεκτρικής ισχύος που οφείλονται στην εγκατάσταση, 

θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των διαφόρων μερών (ειδικά των προφυλακτήρων). 

Επειδή είναι αδύνατο να καθοριστεί ένα καθολικό κριτήριο, που να λαμβάνει υπόψη την έκθεση σε όλους 
τους παραπάνω παράγοντες, σας συνιστούμε να εφαρμόσετε ένα περιοδικό πρόγραμμα ελέγχου. 
Καταγράφετε κάθε φορά την κατάσταση, για να μπορείτε να τη συγκρίνετε με τα ευρήματα του επόμενου 
ελέγχου. 

 

3.8.4 Κίνδυνοι συναφείς με τις δονήσεις 

Οι δονήσεις είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του 
ανεμιστήρα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παρακολουθείτε επιμελώς το βαθμό των δονήσεων, σε όλη τη 
διάρκεια ζωής του ανεμιστήρα. 

Τα διεθνή τεχνικά πρότυπα που καθορίζουν τα αποδεκτά όρια και ταξινομούν τις περιστρεφόμενες μηχανές 
είναι το ISO 1940/1 και το ISO 2372. Ειδικότερα, το ISO 14694 καθορίζει τα όρια των βιομηχανικών 
ανεμιστήρων. 
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Με βάση αυτά τα πρότυπα, τα προϊόντα της FVI κατατάσσονται στην κατηγορία BV3. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η μη πραγματοποίηση του ελέγχου των δονήσεων μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις υψηλού 
κινδύνου και να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής του ανεμιστήρα. 

 

Η παραμέληση των δονήσεων θα μπορούσε: 

 Να προκαλέσει σχηματισμό ρωγμών, οι οποίες να προκαλέσουν αιφνίδια κατάρρευση της δομής. 

 Να προκαλέσουν δυσχερείς συνθήκες χρήσης και, συνεπώς, φρακάρισμα των ρουλεμάν (επικίνδυνη 
υπερθέρμανση). 

 Να προκαλέσουν χαλάρωση των σημείων συναρμογής και στερέωσης (βίδες). 

 Να προκαλέσουν αύξηση του θορύβου. 
 

Η FVI συνιστά θερμά να προσθέσετε στο σύστημα χειρισμού και ελέγχου του ανεμιστήρα ένα σύστημα 
συνεχούς παρακολούθησης των δονήσεων και των θερμοκρασιών των ρουλεμάν. 

Θα ήταν σκόπιμο να καθορίσετε, ανάλογα με την εφαρμογή και τον τρόπο χρήσης του ανεμιστήρα, ένα «όριο 
συναγερμού», όσον αφορά τις δονήσεις του ανεμιστήρα και τη θερμοκρασία λειτουργίας των ρουλεμάν. 
 

 

Η παρακολούθηση των δονήσεων και της θερμοκρασίας διευκολύνει τη λήψη μέτρων για την 
πρόληψη των ατυχημάτων. 

 

3.8.5 Κίνδυνοι συναφείς με την ταχύτητα λειτουργίας 

Αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί με ταχύτητα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, μπορεί να δημιουργηθούν 
επικίνδυνες συνθήκες, εξαιτίας της ελάττωσης του κύκλου ζωής των κινούμενων εξαρτημάτων.  

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας μπορεί να παρουσιαστούν συνθήκες υπερβολικής επιτάχυνσης, για 
τους εξής λόγους: 

 Σφάλματα στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. 

 Βραχυκύκλωμα στα όργανα ανίχνευσης. 

 Βλάβες στο driver ή στο inverter. 

 Σπάσιμο μηχανικών μερών (ειδικά στους άξονες και στα encoder). 
 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

 Μην υπερβαίνεται τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής που προτείνεται από την FVI. 

 Μη χρησιμοποιείτε κύκλους λειτουργίας ON-OFF, χωρίς τη ρητή έγκριση της FVI. 

 Μη χρησιμοποιείτε κύκλους μεταβλητής ταχύτητας ON-OFF, χωρίς τη ρητή έγκριση της 
FVI 

 Μην υποβάλετε τον ανεμιστήρα σε θερμοβαθμίδες μεγαλύτερες από 3 °C/λεπτό. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η λειτουργία του ανεμιστήρα με υπερβολική ταχύτητα, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, 
μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές και να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνες 
καταστάσεις. 
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Κατά την κανονική λειτουργία, μπορεί να παρουσιαστούν συνθήκες υπερβολικής ταχύτητας που οφείλονται 
στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στο μοτέρ. Ειδικά, αν ο ανεμιστήρας παραδοθεί με «γυμνό άξονα» ή με 
μοτέρ «χωρίς σύστημα μετάδοσης κίνησης». 

Στις περιπτώσεις αυτές, είναι καθήκον του χρήστη να ελέγξει και να εξασφαλίσει τις σωστές συνθήκες. 

Η κατασκευή του συστήματος μετάδοσης κίνησης, από πλευράς του χρήστη ή του εγκαταστάτη, αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια. 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μηχανής και, για το σχεδιασμό του, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράμετροι σχεδιασμού που χρησιμοποίησε η FVI. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για την κατασκευή όλου του συστήματος μετάδοσης και/ή την εγκατάσταση μόνο του μοτέρ, ο 
χρήστης και/ή ο εγκαταστάτης πρέπει να ζητήσουν το «δελτίο μετάδοσης κίνησης». 
Απαγορεύεται αυστηρά η κατασκευή συστημάτων μετάδοσης κίνησης στα οποία 
χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι, ιμάντες και τροχαλίες διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται 
στο «δελτίο μετάδοσης κίνησης». 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αν δεν χρησιμοποιείται inverter για την «μαλακή» εκκίνηση του ανεμιστήρα, απαγορεύεται 
αυστηρά η χρήση οδοντωτών τροχαλιών, γιατί θα μπορούσαν να καταστρέψουν 
ανεπανόρθωτα τη δομή του ανεμιστήρα. Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Γραφείο της FVI. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Τα προβλήματα υπερβολικής ταχύτητας μπορεί να προέρχονται από σφάλματα της μετάδοσης 
κίνησης των ανεμιστήρων με απευθείας ζεύξη. 

 

Στην περίπτωση των ανεμιστήρων με απευθείας ζεύξη μοτέρ μεγάλης ισχύος, κατά την εκκίνηση ασκείται 
σημαντική καταπόνηση των περιστρεφόμενων μερών. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αν η ισχύς υπερβαίνει τα 11 kW, πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο σύστημα σταδιακής 
εκκίνησης, για να μην καταπονείται υπερβολικά το σύστημα μετάδοσης κίνησης και η φτερωτή, 
και να αποφεύγονται τα σπασίματα. 

 

Αν ο ανεμιστήρας παραδοθεί χωρίς μοτέρ, η λανθασμένη επιλογή και/ή ηλεκτρική σύνδεση του μοτέρ μπορεί 
να προκαλέσουν λειτουργία με ταχύτητα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, επειδή ο αριθμός στροφών 
ενός ασύγχρονου μοτέρ εξαρτάται από τη συχνότητα και από τον αριθμό των πόλων. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι ανεμιστήρες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με συχνότητες ρεύματος 50 Hz. 

Σε περίπτωση που η συχνότητα του παρεχόμενου ρεύματος είναι διαφορετική από την 
προβλεπόμενη, απευθυνθείτε οπωσδήποτε στον κατασκευαστή και περιμένετε τις οδηγίες του . 

 

Η χρήση μια συχνότητας που διαφέρει από την προβλεπόμενη έχει συνέπειες σε όλα τα χαρακτηριστικά της 
μηχανής. Σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών χρήσης πρέπει να ενημερωθεί πλήρως όλο το τεχνικό 
δελτίο της μηχανής. 
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Η χρήση του ανεμιστήρα με μεταβλητή ταχύτητα, ή με συχνές εκκινήσεις και παύσεις λειτουργίας, προκαλεί 
σημαντικές μηχανικές καταπονήσεις στα περιστρεφόμενα μέρη και, κατά συνέπεια, μείωση της διάρκειας 
ζωής των εξαρτημάτων. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας χρησιμοποιείται με κύκλο λειτουργίας μεταβλητής ταχύτητας 
κάτω από 30 λεπτά, ο κύκλος αυτός πρέπει να λάβει την έγκριση του Τεχνικού Γραφείου της 
FVI. Οι τεχνικοί θα δώσουν ην έγκρισή τους και θα κοινοποιήσουν τους μειωμένους χρόνους 
συντήρησης και της διάρκειας ζωής του ανεμιστήρα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί με μεγάλο εύρος ταχυτήτων, μπορεί να παρουσιάσει πολύ υψηλό 
βαθμό δονήσεων σε κάποια συγκεκριμένη συχνότητα αντήχησης του συστήματος όπου είναι 
ενσωματωμένος ο ανεμιστήρας. 

Αποφύγετε τη λειτουργία με ταχύτητες η συχνότητα των οποίων συμπίπτει με την δομική 
αντήχηση του ανεμιστήρα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, αντικαταστήστε κάποιο εξάρτημα που 
μπορεί να αλλάξει τη συχνότητα αντήχησης του συστήματος (π.χ., χρησιμοποιήστε διαφορετικό 
τύπο αντικραδασμικών). 

 

Σε περίπτωση που χρειαστεί η αντιστροφή της φοράς ή η επανεκκίνησή του ανεμιστήρα, αυτό πρέπει να 
γίνει μόνο όταν η φτερωτή βρίσκεται σε θέση ηρεμίας (εντελώς σταματημένη). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η αντιστροφή ή η επανόρθωση της φοράς περιστροφής του ανεμιστήρα, ενώ η φτερωτή 
περιστρέφεται, μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο των πτερυγίων και/ή του ομφαλού, με 
κίνδυνο εκτόξευσης μεταλλικών μερών. 

 

Η αντικατάσταση των κινούμενων μερών με μη γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να επιφέρει, αν τα νέα υλικά 
είναι διαφορετικά (π.χ., χάλυβας AISI 304, χάλυβας AISI 316L ή Corten), συνθήκες λειτουργίας διαφορετικές 
από αυτές που είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Τηρήστε τις μέγιστες ταχύτητες που προτείνονται στον κατάλογο ανάλογα με τη θερμοκρασία. 
Στους άξονες μετάδοσης κίνησης από ανοξείδωτο χάλυβα, οι ταχύτητες αυτές πρέπει να 
ελαττωθούν κατά 20%. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία που αναγράφονται στα συνημμένα δελτία 
μετάδοσης κίνησης του ανεμιστήρα. 

 

Η λειτουργία του ανεμιστήρα με πολύ χαμηλή ταχύτητα, δηλαδή έως και 40% χαμηλότερη από την 
ονομαστική (εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά από την FVI) μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην 
ψύξη του μοτέρ και των ρουλεμάν, και, κατά συνέπεια, δυσλειτουργίες εξαιτίας της αύξησης της 
θερμοκρασίας. Όσον αφορά τα ηλεκτρικά μέρη, συνιστούμε το χρήστη ή τον εγκαταστάτη να πάρει τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης στη μετάδοση κίνησης και στο μοτέρ. Μπορούν, ενδεχομένως, να 
χρησιμοποιήσουν παστίλιες ανίχνευσης θερμοκρασίας και, αν χρειαστεί, να εγκαταστήσουν ένα μοτέρ με 
σερβοανεμιστήρα. 

Πρέπει να αποφευχθεί το φαινόμενο του ηχητικού συντονισμού του συγκροτήματος (θα μπορούσε να 
παρουσιαστεί σε συγκεκριμένες ταχύτητες περιστροφής), γιατί μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
ακεραιότητά του. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Τα φαινόμενα ηχητικού συντονισμού σε χαμηλή συχνότητα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο   την 
ακεραιότητα του συγκροτήματος. 
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3.8.6 Κίνδυνοι συναφείς με τη εκπομπή θορύβων 

Η FVI σχεδιάζει τους ανεμιστήρες της με στόχο την εξαρχής εξουδετέρωση του θορύβου που παράγουν. 
Ωστόσο, οι ανεμιστήρες, κατά τη κανονική λειτουργία, συμπεριφέρονται σαν ηχητικές πηγές. 

Το φάσμα συχνοτήτων του εκπεμπόμενου ήχου εξαρτάται από τις διαστάσεις και τα δομικά χαρακτηριστικά 
του ανεμιστήρα, καθώς και από τον τρόπο χρήσης του (αριθμός στροφών, ρευστό που μεταφέρει, κ.λπ.). 

Η FVI, σε συνεργασία με το TUV, πραγματοποίησε, στα εργαστήριά της, μετρήσεις του θορύβου που 
εκπέμπεται από τους ανεμιστήρες, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Οι δοκιμές έγιναν με μηχανές παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται σ' αυτό το εγχειρίδιο. Οι τιμές της 
ηχητικής ισχύος και ακουστικής πίεσης που καταγράφηκαν παρατίθενται στους πίνακες: Πίνακας 3-3, 
Πίνακας 3-4, Πίνακας 3-5 και Πίνακας 3-6. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι δονήσεις και ο θόρυβος συνδέονται άμεσα. Για την μείωση του θορύβου πρέπει να 
τηρηθούν πιστά οι οδηγίες ορθής εγκατάστασης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των δονήσεων. 

 

Επειδή ο θόρυβος που εκπέμπεται από τον ανεμιστήρα θα μπορούσε να επηρεαστεί από διάφορους 
εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες, όπως: 

 οι διαστάσεις του χώρου εγκατάστασης του ανεμιστήρα, 

 η παρουσία στατικών στοιχείων (π.χ., τοίχοι) κοντά στον ανεμιστήρα, 

 η παρουσία άλλων μηχανών που είναι πηγές θορύβου, 

η FVI συνιστά στο χρήστη να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μετρήσεις της στάθμης θορύβου του χώρου. 
Πρέπει, εδώ, να σημειώσουμε ότι η παρουσία άλλων μηχανών που λειτουργούν στον ίδιο χώρο δημιουργεί 
«φαινόμενα αλληλεπίδρασης» και συντονισμούς που πολλαπλασιάζουν το θόρυβο του χώρου. 

Επίσης, αν ο χώρος είναι στενός ή αν ο ανεμιστήρας είναι εγκατεστημένος κοντά σε τοίχους, το φαινόμενο 
της αντήχησης των δομικών στοιχείων (τοίχοι και οροφή) αυξάνεται «εκθετικά». 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αποφύγετε την τοποθέτηση του ανεμιστήρα σε χώρους που αυξάνουν το θόρυβο. 

 

Ο προσδιορισμός του κινδύνου λόγω έκθεσης των εργαζομένων στον θόρυβο δεν είναι υποχρέωση 
της FVI, η οποία απλώς υποδεικνύει τις τιμές, τις ανοχές, τους κανόνες και/ή τα κριτήρια στα οποία 
βασίστηκαν οι μετρήσεις. 

Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση, μέσω 
ειδικών μετρήσεων, του βαθμό έκθεσης των ατόμων στο θόρυβο, καταγράφοντας τα εξής: 

 τις πηγές του θορύβου και τη σημαντικότητά τους σε σχέση με τις άλλες 

 το μέσο χρόνο έκθεσης του κάθε ατόμου  

 το μέγεθος του άμεσου και αντανακλώμενου θορύβου 

 το θόρυβο που μεταδίδεται μέσω των δομικών στοιχείων και όχι μέσω αέρα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Μην τοποθετείτε εργαζόμενους σε σημεία με αυξημένο κίνδυνο εξαιτίας του θορύβου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η ελάττωση του χρόνου έκθεσης και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας, μειώνει τους 
ενδεχόμενους κινδύνους που προκαλεί ο θόρυβος. 

 

Αν η έκθεση στο θόρυβο (ηχητική πίεση) υπερβαίνει τα 80 dBA, ο εργοδότης πρέπει να χορηγήσει στους 
εργαζομένους κατάλληλα Μ.Α.Π. της ακοής (ωτοασπίδες). Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι 
εκτεθειμένοι σε θόρυβο υψηλότερο από 85 dBA, ο εργοδότης πρέπει να ελέγχει αυστηρά αν χρησιμοποιούν 
τα Μ.Α.Π. ακοής (ωτοασπίδες). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αν η ηχητική πίεση υπερβαίνει τα 100 dBA, το προσωπικό, ακόμη και αν διαθέτει Μ.Α.Π., 
πρέπει να πλησιάζει στον ανεμιστήρα μόνο όταν αυτός είναι σβηστός. 

 

3.8.7 Γενικές πληροφορίες για τα δεδομένα θορύβου 

 

Στάθμη ακουστικής ισχύος LwA 

Είναι η μέση τιμή της ακουστικής ισχύος, εκφράζεται σε dBA (τιμή σταθμισμένη με βάση την κλίμακα A), που 
εκπέμπεται στο χώρο από έναν ανεμιστήρα συνδεμένο με αεραγωγό στην αναρρόφηση και στην έξοδο 
(κατάθλιψη). 

Η τιμή αναφέρεται σε αέρα που προωθείται με: πυκνότητα 1,226 Kg/m3, μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα 
περιστροφής της φτερωτής και λειτουργία στο άριστο σημείο της καμπύλης απόδοσης. 

Θεωρείται ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε ελεύθερο πεδίο ή, σε κάθε περίπτωση, σε χώρο που δεν 
παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντήχηση. Η επιφάνεια στήριξης είναι επίπεδη και στερεή. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή συμβολή, στη συνολική τιμή του θορύβου, του μοτέρ, του συστήματος 
μετάδοσης κίνησης και των ενδεχόμενων αξεσουάρ. 

Θεωρείται, επίσης, ότι η τιμή του θορύβου βάθους του χώρου εγκατάστασης δεν επηρεάζει τη μέτρηση. 

 

Στάθμη ακουστικής πίεσης LpA 

Είναι ο μέσος όρος όλων των μετρήσεων σταθμών ακουστικής πίεσης, που εκπέμπεται στο χώρο από έναν 
ανεμιστήρα συνδεμένο με αεραγωγό στην αναρρόφηση και στην έξοδο (κατάθλιψη). 

Οι τιμές της πίεσης μετριούνται πάνω στη επιφάνεια μέτρησης που περιβάλλει τον ανεμιστήρα (επιφάνεια 
μέτρησης τύπου παραλληλεπίπεδο). 

Πειραματικά, οι μετρήσεις της ακουστικής πίεσης πραγματοποιούνται με τη βοήθεια 8 θέσεων μικροφώνων 
που βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια αναφοράς, στο ύψος του άξονα περιστροφής του ανεμιστήρα (βλ. Σχ. 
3-13).  

Η τιμή της πίεσης εκφράζεται σε dBA (τιμή σταθμισμένη με βάση την κλίμακα A). 

Η τιμή αναφέρεται σε αέρα που προωθείται με: πυκνότητα 1,226 Kg/m3, μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα 
περιστροφής της φτερωτής και λειτουργία στο άριστο σημείο της καμπύλης απόδοσης. 

Οι τιμές αυτές επιτεύχθηκαν με μετρήσεις από απόσταση ενός μέτρου. 

Θεωρείται ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε ελεύθερο πεδίο και, σε κάθε περίπτωση, σε χώρο που δεν 
παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντήχηση. Η επιφάνεια στήριξης είναι επίπεδη και στερεή. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή συμβολή, στη συνολική τιμή του θορύβου, του μοτέρ, του συστήματος 
μετάδοσης κίνησης και των ενδεχόμενων αξεσουάρ. 

Θεωρείται ότι η τιμή του θορύβου βάθους του χώρου εγκατάστασης δεν επηρεάζει τη μέτρηση. 

Το σημείο μέγιστης ακουστικής πίεσης είναι συνήθως στο ύψος του αεραγωγού εξόδου (έξω από τη 
σωλήνωση) και είναι κατά 3-4% υψηλότερη από την μέση τιμή. 
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Σχ. 3-13 Θέσεις μικροφώνων μέτρησης 

 

Νομοθετικές διατάξεις αναφοράς 

EN ISO 3744 - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure (engineering 
method in an essentially free field over a reflecting plane). 

EN ISO 3746 - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure (survey method 
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane). 

ISO 13347 - Industrial fans - Determination of fan sound power level under standardized laboratory 
conditions. 

ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Μετρήσεις έξω από τους αεραγωγούς  
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ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lw(A) (dBA)  (1/2) 

Αξονικοί ανεμιστήρες σειράς με στροφείο από αλουμίνιο 

μέγεθος ES1 EF1 
EF  

κ.δ. 9 
EB EFR2 EK2 EQ2 EP2 ET3 

250         93         

280         97         

315 100 100 99   99 75 74 79   

355 100 100 98 102 103 77 77 85   

400 99 99 98 102 106 78 78 91 79 

450 102 102 99 103 109 83 83 93   

500 102 102 100 103 112 86 84 96 85 

560 107 107 101 105 116 89 88 87   

630 108 108 101 105 119   82 92 95 

710 104 104 102 106 106   88   99 

800 104 104 103 106 109   89   90 

900 110 110 107 111     97   98 

1000 110 110 106 110     99   99 

1120 111 111 107 111           

1250 107 107 106 110           

1400 108 108 106 111           

      * Ανοχή + 3 dB   

Πίνακας 3-3 Εκπεμπόμενη ακουστική ισχύς Lw(A) (dBA) 
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ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lw(A) (dBA)  
(2/2) 

Αξονικοί ανεμιστήρες σειράς με στροφείο από χάλυβα 

μέγεθος ES/H1 EF/H1 
EF/H 

κ.δ. 9-12 
EB/H EFR/P2 

560         115 

630         118 

710         122 

800         110 

900 111 111 111 115 113 

1000 113 113 112 116 116 

1120 115 115 113 117 120 

1250 116 116 114 118 123 

1400 117 117 114 119 126 

1600 119 119 116 120 121 

1800 122 122 117 121   

2000   123 118     

                                    * Ανοχή + 3 dB   

Πίνακας 3-4 Εκπεμπόμενη ακουστική ισχύς Lw(A) (dBA) 

1 αεραγωγός μόνο στην έξοδο (κατάθλιψη) 

2 αεραγωγός μόνο στην έξοδο (κατάθλιψη) και στη μέγιστη ταχύτητα συγχρονισμού 

3 αεραγωγός μόνο στην αναρρόφηση και στη μέγιστη ταχύτητα συγχρονισμού 
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ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ* ΠΙΕΣΗΣ Lp(A) (dBA)  (1/2) 

Αξονικοί ανεμιστήρες σειράς με στροφείο από αλουμίνιο 

μέγεθος ES1 EF1 
EF 

κ.δ.9 
EB EFR2 EK2 EQ2 EP2 ET3 

250         80         

280         84         

315 87 87 86   86 62 62 67   

355 87 87 85 88 90 64 64 72   

400 86 86 85 88 93 65 65 78 65 

450 89 89 86 89 96 70 70 80   

500 88 88 86 89 98 72 71 83 71 

560 93 93 87 90 102 75 75 74   

630 94 94 87 90 105   68 78 80 

710 90 90 88 91 91   74   84 

800 89 89 88 91 94   75   74 

900 95 95 92 95     83   82 

1000 95 95 91 94     84   83 

1120 95 95 91 94           

1250 91 91 90 93           

1400 92 92 90 93           

         * Ανοχή + 3dB   

Πίνακας 3-5 Εκπεμπόμενη ακουστική πίεση Lp(A) (dBA) 
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ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ* ΠΙΕΣΗΣ Lp(A) (dBA)  (2/2) 

Αξονικοί ανεμιστήρες σειράς με στροφείο από χάλυβα 

μέγεθος ES/H1 EF/H1 
EF/H 

κ.δ. 9-12 
EB/H EFR/P2 

560         101 

630         104 

710         107 

800         95 

900 96 96 96 99 98 

1000 98 98 97 100 101 

1120 99 99 97 100 104 

1250 100 100 98 101 107 

1400 101 101 98 101 109 

1600 102 102 99 102 104 

1800 104 104 99 102   

2000   105 100     

                                    * Ανοχή + 3dB   

Πίνακας 3-6 Εκπεμπόμενη ακουστική πίεση Lp(A) (dBA) 

1 αεραγωγός μόνο στην έξοδο (κατάθλιψη) 

2 αεραγωγός μόνο στην έξοδο (κατάθλιψη) και στη μέγιστη ταχύτητα συγχρονισμού 

3 αεραγωγός μόνο στην αναρρόφηση και στη μέγιστη ταχύτητα συγχρονισμού 
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4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Οι εργασίες ανύψωσης και διακίνησης του ανεμιστήρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες 
καταστάσεις για τα εκτεθειμένα άτομα. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες της 
FVI και να χρησιμοποιήσετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

 

4.1 Ανύψωση και διακίνηση 

Σας συνιστούμε να κάνετε όλες τις ενέργειες ανύψωσης και διακίνησης του ανεμιστήρα και των μερών του με 
μεγάλη προσοχή. Αποφύγετε τυχόν χτυπήματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην 
ομαλή λειτουργία του ανεμιστήρα και να προκαλέσουν βλάβες σε επενδυμένα μέρη. 

Για την ανύψωση του ανεμιστήρα, χρησιμοποιήσετε μόνο τα προβλεπόμενα σημεία, κατανέμοντας το φορτίο 
με ομοιόμορφο τρόπο. 

 

 

Τα σημεία ανύψωσης επισημαίνονται με το παραπλεύρως εικονόγραμμα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ο χρήστης έχει την ευθύνη να επιλέξει τον καταλληλότερο εξοπλισμό ανύψωσης 
(χαρακτηριστικά λειτουργικότητας, αντοχής, κ.λπ.), καθώς και τα συρματόσχοινα, ιμάντες ή 
αλυσίδες. Μην ανυψώνετε ή μετακινείτε τη μηχανή συγκρατώντας την από σημεία διαφορετικά 
από αυτά που επισημαίνονται με το εικονόγραμμα. 

 

4.2 Γενικές προειδοποιήσεις για την ανύψωση των αποσυναρμολογημένων μερών του 
ανεμιστήρα 

 

Για λόγους μεταφοράς, μερικά μέρη του ανεμιστήρα μπορεί να παραδοθούν αποσυναρμολογημένα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Όλες οι ενέργειες μεταφοράς πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από 
εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

 Η διακίνηση των αποσυνδεμένων ή αποσυναρμολογημένων μερών της μηχανής πρέπει να 
γίνει με κατάλληλα μέσα ανύψωσης και μεταφοράς.  

 Για τη σωστή διακίνηση, λάβετε υπόψη τα βάρη των διαφόρων μερών, που παρέχονται από 
την FVI. 

 

 

Σε γενικές γραμμές, δε χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός για την ανύψωση των μερών του 
ανεμιστήρα. 
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4.3 Τρόπος ανύψωσης των ανεμιστήρων 

4.3.1 Ανύψωση των αξονικών ανεμιστήρων της κατασκευαστικής διάταξης 1-9-12 

Οι ανεμιστήρες της κατασκευαστικής διάταξης 1 παραδίδονται χωρίς μοτέρ. Οι ανεμιστήρες της 
κατασκευαστικής διάταξης 9 παρέχονται με μοτέρ που στηρίζεται στο κέλυφος, ενώ οι ανεμιστήρες της 
κατασκευαστικής διάταξης 12 έχουν το μοτέρ στερεωμένο στη βάση. Για την ανύψωση, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τις ειδικές οπές που υπάρχουν πάνω στο σκελετό (βλ. Σχ. 4-1, Σχ. 4-2 και Σχ. 4-3). Αυτές 
βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, πάνω από το κέντρο βάρους, και επισημαίνονται με ειδικά εικονογράμματα. 

 

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει για την πρόσδεση μία αλυσίδα μοιρασμένη σε 
δύο κλάδους, κατάλληλο για το βάρος του ανεμιστήρα. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το μέγιστο βάρος 
λειτουργίας (WLL) είναι ίσο ή υψηλότερο από το βάρος που πρέπει να ανυψωθεί. 

 
Τα μέσα πρόσδεσης πολλαπλών κλάδων (3 ή 4), όταν χρησιμοποιούνται με αριθμό κλάδων μικρότερο από 
τον συνολικό, πρέπει να χρησιμοποιούνται με μειωμένο WLL σε σχέση με αυτό που αναγράφεται στο μέσο 
πρόσδεσης, με βάση τις παραμέτρους που αναγράφονται στο πρότυπο UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Οι 
κλάδοι που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να μαζεύονται και να αγκιστρώνονται, για να μην αιωρούνται 
ελεύθερα κατά την ανύψωση, με κίνδυνο να αγκιστρωθούν κάπου. 
 
Πριν την χρήση, ελέγξτε την κατάσταση του μέσου πρόσδεσης (δεν πρέπει να παρουσιάζει φθορές). 
 
Η προτιμότερη μέθοδος σύνδεσης είναι αυτή του ευθέως κλάδου. Στην περίπτωση αυτή, τα κάτω άκρα 
συνδέονται απευθείας στα σημεία πρόσδεσης. Η μορφή των αγκίστρων πρέπει να είναι τέτοια που να 
επιτρέπει την προσαρμογή του βάρους στο κέντρο τους. Το φορτίο δεν πρέπει να πιέζει την άκρη του 
άγκιστρου. Εκτός αυτού, τα άγκιστρα πρέπει να κοιτάζουν προς τα έξω (εκτός κι αν είναι ειδικά 
κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο). 
 
Πριν ενεργοποιήσετε το ανυψωτικό μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι ελεύθερο (δεν είναι 
ακινητοποιημένο με εξαρτήματα στερέωσης). 
 
Κρατήστε τα χέρια και το σώμα μακριά από τις αλυσίδες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς κατά το 
τέντωμά τους. Όταν είστε έτοιμοι για την ανύψωση, «πάρτε τα μπόσικα» της αλυσίδας, πριν την οριστική 
ανύψωση. Ανυψώστε το φορτίο αργά και σίγουρα, μέχρι να έρθει στη σωστή θέση. Για τον προγραμματισμό 
και την ασφαλή εκτέλεση της ανύψωσης, συμβουλευτείτε και το πρότυπο ISO 12480-1. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

Σχ. 4-1 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων της κατασκευαστικής διάταξης 1 
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Σχ. 4-2 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων EF  της κατασκευαστικής διάταξης 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 4-3 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων EB της κατασκευαστικής διάταξης 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 4-4 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων της κατασκευαστικής διάταξης 12 
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4.3.2 Ανύψωση των αξονικών ανεμιστήρων της κατασκευαστικής διάταξης 4 

Οι ανεμιστήρες της κατασκευαστικής διάταξης 4 έχουν τη φτερωτή συνδεμένη απευθείας πάνω στον 
κινητήριο άξονα. Για την ανύψωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τις ειδικές οπές που υπάρχουν 
πάνω στο σκελετό (βλ. Σχ. 4-5). Αυτές βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, πάνω από το κέντρο βάρους, και 
επισημαίνονται με ειδικά εικονογράμματα. 

Για τα κριτήρια ανύψωσης, βλ. οδηγίες παρ. 4.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 4-5 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων EF της κατασκευαστικής διάταξης 4 

 

 

    

Σχ. 4-6 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων ES της κατασκευαστικής διάταξης 4 A 
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Σχ. 4-7 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων ES της κατασκευαστικής διάταξης 4 B 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για την ανύψωση των ανεμιστήρων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν οι 
κρίκοι του μοτέρ. 

 

4.3.3 Ανύψωση των αξονικών ανεμιστήρων της κατασκευαστικής διάταξης 8 

Η φτερωτή των ανεμιστήρων της κατασκευαστικής διάταξης 8 παίρνει κίνηση από το μοτέρ μέσω ενός 
ελαστικού ή οδοντωτού συνδέσμου (κόπλερ). Για την ανύψωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά 
τις ειδικές οπές που υπάρχουν πάνω στο σκελετό (βλ. Σχ. 4-8). 

Τα εικονογράμματα ανύψωσης βρίσκονται κοντά στις οπές του σκελετού που είναι πιο χρήσιμες για την 
εξισορρόπηση του βάρους του ανεμιστήρα. 

Για τις οδηγίες ανύψωσης,  ισχύουν οι οδηγίες της παραγράφου 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 4-8 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων της κατασκευαστικής διάταξης 8 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για την ανύψωση των ανεμιστήρων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν οι 
κρίκοι του μοτέρ. 
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4.3.4 Ανύψωση ανεμιστήρων με συσκευασία σε ξυλοκιβώτιο  

 

Το βάρος και το κέντρο βάρους του κιβωτίου επισημαίνονται στην εξωτερική πλευρά του. 

Τα σημεία ανύψωσης του κιβωτίου με περονοφόρο όχημα επισημαίνονται με δύο μαύρα τρίγωνα, με την 
ακμή προς τα κάτω. 

Η FVI έχει φροντίσει να σταθεροποιήσει τον ανεμιστήρα και τα εξαρτήματα μέσα στο κιβώτιο με άκαμπτα 
μέσα στερέωσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να μετατοπιστεί στο εσωτερικό του αμπαλάζ. 

Ωστόσο, κατά την κίνηση του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, παραμένει ο κίνδυνος αστάθειας ή 
απώλειας σταθερότητας, εξαιτίας ξαφνικών και απότομων μετατοπίσεων. Για να αποφευχθεί αυτός ο 
κίνδυνος, πρέπει να εκτελέσετε τις ενέργειες μετακίνησης σε μία επίπεδη επιφάνεια χωρίς εξογκώματα ή 
βαθουλώματα που θα μπορούσαν αν επηρεάσουν το όχημα/φορτίο. Σε κάθε περίπτωση, το περονοφόρο 
όχημα πρέπει να κινείται με ελάχιστη ταχύτητα και το φορτίο ανυψωμένο στο ελάχιστο δυνατό ύψος. 

Επειδή η σταθερότητα του φορτίου εξακριβώνεται όταν η θέση του κέντρου βάρους του φορτίου βρίσκεται σε 
μικρότερο ύψος σε σχέση με το σημείο ανύψωσης και στην κατακόρυφό του, είναι προτιμότερο, αν αυτό είναι 
δυνατόν, να ανυψώστε το κιβώτιο με ιμάντες και/ή αλυσίδες πρόσδεσης. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Πριν την ανύψωση, ελέγξτε τα εξής: 

 Η ισχύς των ανυψωτικών μέσων είναι συμβατή με το φορτίο. 

 Τα μέσα ανύψωσης είναι καλά συντηρημένα. 

 Η αγκίστρωση έγινε με ασφαλή τρόπο. 

 Το σημείο ανύψωσης στην κατακόρυφο του κέντρου βάρους του φορτίου. 

 Ο χειριστής που έκανε την αγκίστρωση έχει απομακρυνθεί από τη ζώνη ανύψωσης. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αν το σημείο ανύψωσης είναι πολύ απομακρυσμένο από την κατακόρυφο του κέντρου βάρους, 
μπορεί, κατά την ανύψωση, να παρουσιαστεί επικίνδυνη αιώρηση του φορτίου. 

 

Το αρχικό στάδιο της ανύψωσης του φορτίου πρέπει να εκτελεστεί πολύ αργά, για να διαπιστωθεί έγκαιρα  
αν υπάρχει πιθανότητα επικίνδυνης αιώρησής του. Αν, μετά την αποκόλληση από την επιφάνεια  στήριξης, 
παρατηρήσετε αιωρήσεις (ταλαντεύσεις) επικίνδυνες για πρόσωπα ή πράγματα, περιμένετε την απόσβεσή 
τους, πριν αρχίσετε την μετατόπιση. 
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Σχ. 4-9 Παράδειγμα ανύψωσης των αξονικών ανεμιστήρων με συσκευασία σε ξυλοκιβώτιο 

 

 

 

 

4.4 Αποθήκευση 

Σε περίπτωση που πρέπει να αποθηκεύσετε τον ανεμιστήρα, για κάποιο χρονικό διάστημα, πρέπει να τον 
προστατεύσετε από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία, καθώς και από τη σκόνη.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Πριν αποθηκεύσετε τη μηχανή, καλύψτε τα στόμια αναρρόφησης και εξόδου (κατάθλιψης). 

 

Σας συνιστούμε να ελέγχετε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, την κατάσταση του ανεμιστήρα και να 
περιστρέφετε χειροκίνητα τη φτερωτή, περίπου μια φορά το μήνα, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των 
ρουλεμάν. 
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5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

5.1 Γενικά 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης πρέπει να εκτελεστούν αποκλειστικά και μόνο από 
εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

 

 

Σε γενικές γραμμές, δε χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός για την συναρμολόγηση των 
μερών του ανεμιστήρα. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν μέρη που απαιτούν κάποια ειδική διαδικασία, η FVI θα φροντίσει 
να παρέχει όλες τις επιπλέον οδηγίες για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 

 

Για την τοποθέτηση του ανεμιστήρα δεν απαιτείται κάποια ειδική θεμελίωση. Αρκεί να έχει προετοιμαστεί μία 
ομαλή και αλφαδιασμένη επιφάνεια από σκυρόδεμα (τσιμέντο), που να αντέχει το βάρος του ανεμιστήρα και 
τις δυναμικές καταπονήσεις  που οφείλονται στην κανονική λειτουργία του. 

 

Η FVI σχεδιάζει και κατασκευάζει τον ανεμιστήρα με ιδιαίτερη προσοχή, με στόχο, όσο το δυνατόν, την 
εξουδετέρωση των δονήσεων από την πηγή. Ο χρήστης και/ο εγκαταστάτης θα πρέπει, της στιγμή της 
εγκατάστασης, να λάβει επιπλέον μέτρα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις δονήσεις ολόκληρου του 
συστήματος (ανεμιστήρας-αεραγωγοί). 

 

 

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αντικραδασμικούς συνδέσμους (κόπλερ) και έδρανα, για 
να ελαχιστοποιηθούν οι δονήσεις που παράγονται από τη λειτουργία του ανεμιστήρα. 

 

Η βάση στήριξης πρέπει να είναι οριζόντια και επίπεδη, για να αποφευχθεί η συστροφή της συσκευής και η 
απευθυγράμμιση των εδράνων. Αν χρειαστεί, πρέπει να τοποθετηθούν μεταλλικές προσθήκες μεταξύ βάσης 
και θεμελίωσης, για να επιτευχθεί η τέλεια πρόσφυση. Χρησιμοποιήστε τα σημεία στερέωσης που έχουν 
προβλεφθεί και σφίξτε τις βίδες με τρόπο που να μην προκαλέσει παραμόρφωση του σκελετού του 
ανεμιστήρα. 

Η επιφάνεια στήριξης πρέπει να είναι επαρκώς δύσκαμπτη για να αντέχει στις κανονικές δονήσεις του 
ανεμιστήρα και να μην παρουσιάζει φαινόμενα δομικής αντήχησης. 

Αν ο ανεμιστήρας είναι εγκατεστημένος σε υπερυψωμένες δομές, σας συνιστούμε να ελέγξετε τα 
χαρακτηριστικά δόνησης της δομής.  

Οι αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες για τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών του υπόβαθρου 
στήριξης του ανεμιστήρα είναι: 

 Το στατικό φορτίο του ανεμιστήρα. 

 Το δυναμικό φορτίο του ανεμιστήρα. 

 Η θέση του κέντρο βάρους. 

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο τεχνικό δελτίο SCHT01, που παρέχεται μαζί με τον ανεμιστήρα που 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο, ή στο σχέδιο εξωτερικών διαστάσεων. 

Στο ίδιο δελτίο αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του τύπου αποσβεστήρων και αντικραδασμικών 
συνδέσμων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 
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Η FVI θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτή, από τεχνική άποψη, η συγκόλληση της δομής στην 
πλάκα θεμελίωσης. 

 
Οι αεραγωγοί που συνδέονται στον ανεμιστήρα πρέπει να έχουν ξεχωριστά στηρίγματα και να είναι 
ομοαξονικοί προς τα στόμια αναρρόφησης και έξοδο (κατάθλιψης), έτσι ώστε να μην προκαλούνται 
παραμορφώσεις με το σφίξιμο των βιδών.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όλες οι ενέργειες εγκατάστασης/τοποθέτησης πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο 
και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, εφοδιασμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Κατά την τοποθέτηση, πρέπει να προβλέψετε να αφήσετε ελεύθερους τους χώρους που θα 
είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση (για τη συντήρηση) στον ανεμιστήρα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η χρήση οργάνων ρύθμισης της ροής που είναι συνδεμένα απευθείας πάνω στην αναρρόφηση 
του ανεμιστήρα, μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στη λειτουργία του. 

 
 

5.1.1 Ελάχιστες αποστάσεις τοποθέτησης  

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή είσοδος του αέρα μέσα στο στόμιο αναρρόφησης, σας συνιστούμε (εάν, βέβαια, 
το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος) να κατασκευάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα αεραγωγού, με μήκος ίσο με 2,5 
φορές το μέγεθος του ανεμιστήρα (βλ. πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Το αποτέλεσμα του παραπάνω 
πολλαπλασιασμού διαιρείται δια 1000 και μας δίνει το προτεινόμενο μήκος (σε μέτρα). 

 

 

 

Σχ. 5-1 Ελάχιστες αποστάσεις τοποθέτησης με αεραγωγό στην αναρρόφηση 

Αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί με ελεύθερο στόμιο αναρρόφησης, αυτό πρέπει να βρίσκεται μακριά από 
τοίχους ή άλλες μηχανές, δηλαδή, σε απόσταση τουλάχιστον κατά 1,5 φορά μεγαλύτερη από το μέγεθος του 
ανεμιστήρα (βλ. πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Το αποτέλεσμα του παραπάνω πολλαπλασιασμού 
διαιρείται δια 1000 και μας δίνει την ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση (σε μέτρα). 
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Σχ. 5-2 Ελάχιστες αποστάσεις τοποθέτησης με ελεύθερο στόμιο αναρρόφησης 
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5.2 Εγκατάσταση των αξονικών ανεμιστήρων 

 

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά στάδια των αξονικών ανεμιστήρων, ανάλογα με τις κατασκευαστικές 
διατάξεις της προμήθειας. 

5.2.1 Αξονικοί ανεμιστήρες κατασκευαστικής διάταξης 4  

 

 

 

 

Σχ. 5-3 Συναρμολόγηση αξονικού ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 4 

 

Φάση Ενέργεια Περιγραφή 

1 Τοποθέτηση του μοτέρ [1] Τοποθετήστε το μοτέρ πάνω στη βάση, χωρίς να σφίξετε μέχρι 
τέρμα τις βίδες στερέωσης. 

2 Σύνδεση της φτερωτής [2] με 
τον άξονα του μοτέρ.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Αν χρειαστεί, ελαττώστε τη διάμετρο του κινητήριου άξονα έως ότου 
φθάσετε την ονομαστική τιμή του, με ανοχή  +0/+5 μικρά. Η 
συναρμολόγηση με υπερβολικό διάκενο δημιουργεί δονήσεις. Η 
βεβιασμένη τοποθέτηση δημιουργεί παραμορφώσεις, δονήσεις και 
καθιστά πολύ δύσκολη την αποσύνδεση της φτερωτής. 

Αφού μοντάρετε τη φτερωτή στην προεξοχή του άξονα του μοτέρ 
και στερεώσετε στο τέρμα τη ροδέλα κεφαλής, πρέπει να ελέγξετε 
αν το διάκενο μεταξύ φτερωτής και κελύφους (3) είναι ίδιο σε όλη 
την περιφέρεια. Στην αντίθετη περίπτωση, διορθώστε τη θέση της 
βάσης έδρασης του μοτέρ.  

3 Στερέωση του μοτέρ Βιδώστε μέχρι τέρμα τις βίδες στερέωσης του μοτέρ (βλ. παρ. 
10.1.1 και 10.2.1 για περισσότερες λεπτομέρειες).  

4 Τοποθέτηση των 
προφυλακτήρων [4] 

Προστατέψτε όλα τα κινούμενα μέρη με τους προβλεπόμενους 
προφυλακτήρες. 

Πίνακας 5-1 Διαδικασία συναρμολόγησης ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 4 
(για την αναγνώριση των μερών συμβουλευτείτε το Σχ. 5-3 ) 
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5.2.2 Αξονικοί ανεμιστήρες κατασκευαστικής διάταξης 1  

 

 

 

Σχ. 5-4  Συναρμολόγηση αξονικού ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 1 

 

Φάση Ενέργεια Περιγραφή 

1 Τοποθέτηση του εδράνου [1] Τοποθετήστε το έδρανο πάνω στη βάση, χωρίς να σφίξετε μέχρι 
τέρμα τις βίδες στερέωσης. 

2 Σύνδεση της φτερωτής [2] 
πάνω στο έδρανο.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Αν χρειαστεί, ελαττώστε τη διάμετρο του κινητήριου άξονα έως ότου 
φθάσετε την ονομαστική τιμή του, με ανοχή  +0/+5 μικρά. Η 
συναρμολόγηση με υπερβολικό διάκενο δημιουργεί δονήσεις. Η 
βεβιασμένη τοποθέτηση δημιουργεί παραμορφώσεις, δονήσεις και 
καθιστά πολύ δύσκολη την αποσύνδεση της φτερωτής. 

Αφού μοντάρετε τη φτερωτή στην προεξοχή του άξονα του 
εδράνου και στερεώσετε στο τέρμα τη ροδέλα κεφαλής, πρέπει να 
ελέγξετε αν το διάκενο μεταξύ φτερωτής και κελύφους (3) είναι ίδιο 
σε όλη την περιφέρεια. Στην αντίθετη περίπτωση, τοποθετήστε 
προσθήκες αντιστάθμισης κάτω από τα πόδια του εδράνου. Στους 
αξονικούς ανεμιστήρες που λειτουργούν με σύστημα μετάδοσης 
κίνησης FVI εγκαθίσταται το έδρανο μονομπλόκ τύπου ST (βλ. 
παράγραφο 9.1  

3 Στερέωση εδράνου Βιδώστε μέχρι τέρμα τις βίδες στερέωσης του εδράνου (βλ. παρ. 
10.1.1 και 10.2.1 για περισσότερες λεπτομέρειες). 

4 Τοποθέτηση των 
προφυλακτήρων [4] 

Προστατέψτε όλα τα κινούμενα μέρη με τους προβλεπόμενους 
προφυλακτήρες. 

Πίνακας 5-2  Διαδικασία συναρμολόγησης ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 1 
(για την αναγνώριση των μερών συμβουλευτείτε το Σχ. 5-4 ) 
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5.2.3 Αξονικοί ανεμιστήρες κατασκευαστικής διάταξης 9-12  

 

               Κατασκευαστική διάταξη 9                                   Κατασκευαστική διάταξη 12 

                                           

 

Σχ. 5-5 Συναρμολόγηση αξονικού ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 9 και 12 

 

Αφού ολοκληρωθούν οι ενέργειες των σταδίων 1-2-3, που περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2, πρέπει να 
συνεχίσετε με την εγκατάσταση του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

 

Φάση Ενέργεια Περιγραφή 

1 Εγκατάσταση του κελύφους Τοποθετήστε το κέλυφος πάνω στη βάση [5] (μόνο στην κατασκ. 
διάταξη 12) 

2 Εγκατάσταση του μοτέρ [1] Τοποθετήστε το μοτέρ πάνω στη βάση [2], που διαθέτει εντατήρες 
(κατασ. διάταξη 9), ή πάνω στα πέδιλα [2] της βάσης (κατ. διάταξη 
12), χωρίς να σφίξετε εντελώς τις βίδες στερέωσης. 

3 Εγκατάσταση των τροχαλιών 
με κωνικό δακτύλιο και των 
τραπεζοειδών ιμάντων [3] με 
το σύστημα τεντώματος. 

Η εγκατάσταση των τροχαλιών πρέπει να γίνει με τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η σωστή ευθυγράμμιση και τέντωμα των ιμάντων. 
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να ρυθμίσετε την θέση του μοτέρ (βλ. 
παράγραφο 5.3 και 8.4, όπου περιγράφεται η εγκατάσταση και το 
τέντωμα των ιμάντων). Μόλις βρείτε τη σωστή θέση, βιδώστε τις 
βίδες στερέωσης μέχρι τέρμα. 

4 Τοποθέτηση των 
προφυλακτήρων (4) 

Προστατέψτε όλα τα κινούμενα μέρη με τους προβλεπόμενους 
προφυλακτήρες. 

Πίνακας 5-3 Διαδικασία συναρμολόγησης ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 1 
      (για την αναγνώριση των μερών συμβουλευτείτε το Σχ. 5-5) 
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5.2.4 Αξονικοί ανεμιστήρες κατασκευαστικής διάταξης 8  

 

 

 

 

Σχ. 5-6 Συναρμολόγηση αξονικού ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 8 

 

 

Αφού ολοκληρωθούν οι ενέργειες των σταδίων 1-2-3, που περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2, πρέπει να 
συνεχίσετε με την εγκατάσταση του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

 

 

 

 

Φάση Ενέργεια Περιγραφή 

1 Εγκατάσταση κελύφους και 
πλάκας έδρασης [1] 

Τοποθετήστε το κέλυφος και την πλάκα έδρασης πάνω στη βάση 
[2] 

2 Εγκατάσταση του μοτέρ [3] 

 

Τοποθετήστε το μοτέρ πάνω στην πλάκα έδρασης, χωρίς να 
σφίξετε μέχρι τέρμα τις βίδες στερέωσης. 

3 Συναρμολόγηση του 
ελαστικού ή οδοντωτού 
συνδέσμου (κόπλερ) [4] 

Μετά την εγκατάσταση του συνδέσμου, πρέπει να ελέγξετε την 
ευθυγράμμιση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8.5. Για να 
επιτευχθεί αυτό πρέπει να ρυθμίσετε την θέση του μοτέρ. Μόλις 
βρείτε τη σωστή θέση, βιδώστε τις βίδες στερέωσης μέχρι τέρμα. 

4 Τοποθέτηση των 
προφυλακτήρων [5] 

Προστατέψτε όλα τα κινούμενα μέρη με τους προβλεπόμενους 
προφυλακτήρες. 

Πίνακας 5-4 Διαδικασία συναρμολόγησης ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 1 
(για την αναγνώριση των μερών συμβουλευτείτε το Σχ. 5-6) 
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5.3 Μοντάρισμα και ρύθμιση των ιμαντοκινήσεων και τελικοί έλεγχοι 

 

Αν ο ανεμιστήρας διαθέτει μετάδοση κίνησης με τραπεζοειδείς ιμάντες, η συναρμολόγηση του συστήματος 
μετάδοσης κίνησης πραγματοποιείται ως εξής: 

 Καθαρίστε επιμελώς τα κωνικά μέρη και το άνοιγμα του δακτυλίου, πριν τα βάλετε  στη τροχαλία. 

 Βάλτε τον δακτύλιο μέσα στην τροχαλία, ευθυγραμμίζοντας τις σπειρωμένες μισές οπές της 
τροχαλίας με τις μη σπειρωμένες μισές οπές του δακτυλίου. 

 Βιδώστε με το χέρι τις ακέφαλες βίδες, χωρίς να τις σφίξετε. 

 Περάστε το αυτό συναρμολόγημα πάνω στον άξονα, αφού πρώτα τον καθαρίσετε επιμελώς. 

 Τοποθετήστε τις τροχαλίες και ελέγξτε την ευθυγράμμισή τους με ένα χάρακα. 

 Στερεώστε τις τροχαλίες, σφίγγοντας τις βίδες εναλλάξ. 

 Τοποθετήστε τους ιμάντες. 

 Σας συνιστούμε να μη ζορίζετε τους ιμάντες, χρησιμοποιώντας κάποιο αντικείμενο ως μοχλό, για να 
μη σπάσετε τις εσωτερικής ίνες ενίσχυσης. 

 Πριν τεντώσετε τους ιμάντες, σημαδέψτε πάνω σε ένα τεντωμένο τμήμα μία δεδομένη απόσταση 
(π.χ.,  100 mm). Στη συνέχεια, περιστρέφοντας τη μετάδοση κίνησης, τεντώστε σταδιακά τους 
ιμάντες (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.4), έως ότου επιτύχετε μία επιμήκυνση ίση με: 

0,8% για ομοιόμορφη ροπή 

1% για ακανόνιστη ροπή. 

 

 

 

Το υπερβολικό τέντωμα των ιμάντων μπορεί να προκαλέσει φθορές στα ρουλεμάν και σπάσιμο 
του άξονα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Στα συστήματα μετάδοσης κίνησης με εύκαμπτο σύνδεσμο (κόπλερ), πριν την εκκίνηση, 
πρέπει να ελέγξετε την ευθυγράμμιση, γιατί η πλάκα έδρασης μπορεί να παραμορφώθηκε κατά 
τη μεταφορά ή εξαιτίας του σφιξίματος των μπουλονιών θεμελίωσης. 
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5.4 Hλεκτρική σύνδεση 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ο ανεμιστήρας είναι κατασκευασμένος σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Συγκεκριμένα, το ηλεκτρικό μοτέρ, αν παραδοθεί μαζί με τον 
ανεμιστήρα, έχει την εγγύηση του Κατασκευαστή του ότι είναι κατασκευασμένο σε 
συμμόρφωση με την ίδια οδηγία. Ο εγκαταστάτης έχει την ευθύνη να ελέγξει αν η ηλεκτρική 
εγκατάσταση όπου ενσωματώνεται το μοτέρ είναι κατασκευασμένη σε συμμόρφωση με την εν 
λόγω οδηγία. Αν το μοτέρ δεν παρέχεται μαζί με τον ανεμιστήρα, αλλά εγκαθίσταται από τον 
πελάτη, αυτός έχει την ευθύνη να ελέγξει αν είναι σύμφωνο με την Οδηγία. 

 

 

Η γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας του ανεμιστήρα πρέπει να έχει την κατάλληλη ισχύ. 

Η σύνδεση με το ηλεκτρικό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Υπενθυμίζουμε ότι ο πελάτης 
είναι υπεύθυνος για όλο το τμήμα που αφορά την ηλεκτρική τροφοδοσία, μέχρι τη κλέμα του μοτέρ. 

Υπενθυμίζουμε στον πελάτη ότι πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες προεργασίες ασφαλείας, για τη γείωση 
του ανεμιστήρα. 

Το σύστημα γείωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε συμμόρφωση με τους τεχνικούς κανονισμούς της 
χώρας εγκατάστασης και να έχει ελεγχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Συνδέστε τον αγωγό της γείωσης πριν από οποιαδήποτε άλλη σύνδεση. 

Βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος σύνδεσης (βλ. Σχ. 5-7) είναι κατάλληλος για την υπάρχουσα τάση τροφοδοσίας.  

Συνήθως, τα μοτέρ μπορούν να λειτουργήσουν με φορά δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη. Για να 
αντιστρέψετε τη φορά περιστροφής, αρκεί να ανταλλάξετε τις θέσεις δύο οποιωνδήποτε αγωγών 
τροφοδοσίας, πάνω στην κλέμα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ο εγκαταστάτης έχει την ευθύνη να κατασκευάσει μία εγκατάσταση ηλεκτρικής τροφοδοσίας  
του ανεμιστήρα σε συμμόρφωση με το Πρότυπο EN 60204-1.  

Ο πελάτης πρέπει να φροντίσει να εγκαταστήσει ένα διακόπτη κοντά στον 
ανεμιστήρα/διάφραγμα, έτσι ώστε οι τεχνικοί να μπορούν να έχουν τον άμεσο έλεγχο της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας.(βλ. σημεία: 9.2.6.3 Όργανο ενεργοποίησης και 10.7 Διατάξεις 
διακοπής έκτακτης ανάγκης EN 60204-1) 

 

Επίσης, ο σχεδιαστής της εγκατάστασης θα πρέπει να προβλέψει όργανα έναρξης, κανονικής διακοπής και 
διακοπής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το παράρτημα I της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ περί ΜΗΧΑΝΩΝ. 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Είναι ευθύνη του πελάτη και/ή του ηλεκτρολόγου να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τα υλικά 
(διακόπτης, καλώδια, κτλ.) που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για τις ηλεκτρικές συνδέσεις του 
ανεμιστήρα, ανάλογα με το εγκατεστημένο μοτέρ και τη γραμμή τροφοδοσίας του κτηρίου. 

Οι εργασίες στα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον ανεμιστήρα σταματημένο και 
αποσυνδεμένο από το ρεύμα. 

Πριν από την εγκατάσταση/έναρξη λειτουργίας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της πινακίδας του 
μοτέρ συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. 
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Τα παρακάτω σχήματα είναι καθαρά ενδεικτικά. Συμβουλευτείτε τη συνδεσμολογία που παρέχει ο κατασκευαστής του μοτέρ. 

Τριφασικά μοτέρ μιας ταχύτητας Τριφασικά μοτέρ 

Απλή περιέλιξη 

Μία τάση 

Τριφασικά μοτέρ 

Δύο ξεχωριστές περιελίξεις 

Μία τάση 

 
  

Σύνδεση τριγώνου 
Σύνδεση Dahlander ή PAM για υψηλή 

ταχύτητα  Σύνδεση για υψηλή ταχύτητα 

 
  

Σύνδεση αστέρα 
Σύνδεση Dahlander ή PAM για χαμηλή 

ταχύτητα  Σύνδεση για χαμηλή ταχύτητα 

Σχ. 5-7 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των μοτέρ μιας ή δύο ταχυτήτων 

 

Τα καλώδια πρέπει να περνούν από σημεία όπου δεν έρχονται σε επαφή με αιχμηρά ή κινούμενα μέρη και 
κατά κύριο λόγο με τη φτερωτή. Αν ανοιχτούν οπές διέλευσης των καλωδίων στον σκελετό, πρέπει να 
καλυφθούν με ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα (σφιγκτήρες καλωδίων). Στις περιπτώσεις αυτές , 
συμβουλευτείτε το Τεχνικό Τμήμα της FVI. Αυτές οι προφυλάξεις είναι ιδιαίτερης σημασίας σε περίπτωση 
εφαρμογής του εξωτερικής κλέμας (σειρά EF, βλ. Σχ. 5-8) Στους ανεμιστήρες της σειράς EFR, η εξωτερική 
κλέμα ακροδεκτών είναι ήδη εγκατεστημένη από το εργοστάσιο FVI. 

 

 

Σχ. 5-8 Παράδειγμα τοποθέτησης εξωτερικής κλέμας ακροδεκτών 
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Ο τύπος του περιβλήματος που προστατεύει τα καλώδια πρέπει να επιλεχθεί ανάλογα με το ρευστό που 
διοχετεύεται από τον ανεμιστήρα. Αν δεν έχει δηλωθεί κάτι άλλο, η FVI θεωρεί ως δεδομένο ότι διοχετεύεται 
καθαρός αέρας. 

Η ηλεκτρική σύνδεση με την εξωτερική κλέμα ακροδεκτών πρέπει να γίνει με βάση το βαθμό προστασίας IP 
του μοτέρ. 

 

 



 

MVC 02 Αναθ. 2 Ιούλιος 2015  59 από 122 

 

 

5.5 Σύνδεση των αεραγωγών  

Η σύνδεση του ανεμιστήρα με τους αεραγωγούς πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα 
διάφορα μέρη να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα και να μη δημιουργούνται εμπόδια από φλάντζες ή άλλα 
εύκαμπτα εξαρτήματα. Το βάρος των αεραγωγών δεν πρέπει να στηρίζεται πάνω στον ανεμιστήρα. Στα 
σημεία σύνδεσης, πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα να μην παραμορφώσετε τα μέρη του ανεμιστήρα. Αν τυχόν 
υπάρχουν εύκαμπτες συνδέσεις μεταξύ ανεμιστήρα και σωληνώσεων αναρρόφησης και/ή προσαγωγής, 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τρόπο που να μην προκαλούν την τάση των εύκαμπτων μερών και να 
μην επιτρέπουν την επαφή με άλλα μεταλλικά μέρη (βλ. Σχ. 5-9, για τις ανοχές εγκατάστασης). 

 

Σχ. 5-9 – Ανοχές εγκατάστασης εύκαμπτων συνδέσμων 

 

 

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή είσοδος του αέρα μέσα στο στόμιο αναρρόφησης, σας συνιστούμε (εάν, βέβαια, 
το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος) να κατασκευάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα αεραγωγού, με μήκος ίσο με 2,5 
φορές το μέγεθος του ανεμιστήρα (βλ. πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Το αποτέλεσμα του παραπάνω 
πολλαπλασιασμού διαιρείται δια 1000 και μας δίνει το προτεινόμενο μήκος (σε μέτρα). 

 

 

 

 

 

Σχ. 5-10 Ελάχιστες αποστάσεις τοποθέτησης με αεραγωγό στην αναρρόφηση 

Θεωρητικό              Παράλληλη απευθυγράμμιση                 Αξονική συμπίεση        Γωνιακή απευθυγράμμιση 
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6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 

6.1 Προκαταρκτικοί έλεγχοι 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι έλεγχοι πριν την πρώτη εκκίνηση πρέπει να γίνουν με τον ανεμιστήρα σταματημένο και 
αποσυνδεμένο από τη ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

Πριν από την πρώτη εκκίνηση του συγκροτήματος πρέπει να κάνετε μερικούς προκαταρκτικούς ελέγχους: 

 Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας είναι συμβατός με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 

 Ελέγξτε, σε περίπτωση που το σύστημα μετάδοσης κίνησης ολοκληρώθηκε από τον εγκαταστάτη, τη 
συμβατότητα των στοιχείων της πινακίδας με αυτά του δελτίου μετάδοσης κίνησης. 

 Ελέγξτε αν υπάρχουν όλοι οι προφυλακτήρες. 

 Ελέγξτε αν υπάρχουν όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα που προβλέπονται από την FVI. 

 Ελέγξτε αν είναι σφιγμένες όλες οι βίδες (φτερωτή, έδρανα, θεμελιώσεις, ενδεχόμενη μετάδοση κίνησης). 

 Ελέγξτε την κατάσταση λίπανσης των ρουλεμάν του ανεμιστήρα και του μοτέρ. Ενδεχομένως, αλλάξτε το 
γράσο (βλ. κεφ. 8 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ). 

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιστρεφόμενα μέρη περιστρέφονται απρόσκοπτα. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα ή ξένα σώματα μέσα στον ανεμιστήρα. 

 Ελέγξτε αν η φορά περιστροφής είναι σωστή. Αρκεί μία σύντομη εκκίνηση/παύση για να καταλάβετε αν η 
φορά περιστροφής είναι αυτή που υποδεικνύεται με το βέλος που υπάρχει στο κέλυφος του ανεμιστήρα. 
Αν δε συμπίπτει, πρέπει να αλλάξετε τη φορά περιστροφής (βλ. παρ. Ηλεκτρική σύνδεση). 

 

Η FVI προτείνει τη χρήση της λίστας ελέγχου που υπάρχει στην παράγραφο 12.2, για την καταγραφή των 
ελέγχων που αφορούν τις συνθήκες ασφαλείας. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Δεν επιτρέπονται δοκιμές λειτουργίας πριν από τον έλεγχο που προτείνεται στη λίστα ελέγχου 
(βλ. παρ. 12.2). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες δεν πρέπει να λειτουργούν ποτέ με τα στόμια εντελώς κλειστά. 
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6.2 Έλεγχοι κατά την κανονικοί λειτουργία 

Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του απορροφούμενου ρεύματος δεν υπερβαίνει τα στοιχεία που αναγράφονται 
στην πινακίδα του μοτέρ. Στην αντίθετη περίπτωση, σταματήστε αμέσως τον ανεμιστήρα και 
απευθυνθείτε στον Κατασκευαστή. 

Κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβολικές δονήσεις και παράξενοι θόρυβοι. 

Βεβαιωθείτε (με τον ανεμιστήρα σταματημένο) ότι η θερμοκρασία των ρουλεμάν δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά 
όρια: με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C, η θερμοκρασία των εδράνων πρέπει να είναι το πολύ 70°C). 
Έχετε υπόψη ότι, τις πρώτες ώρες λειτουργίας, η θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλότερη από την 
προβλεπόμενη. Αυτό είναι κανονικό και, στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα κατεβεί στα προβλεπόμενα 
επίπεδα. Σε περίπτωση ανώμαλης υπερθέρμανσης των ρουλεμάν, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη 
της FVI. 

Μετά τις πρώτες 3-4 ώρες λειτουργίας, ελέγξτε πάλι (με τον ανεμιστήρα σταματημένο και αποσυνδεμένο από 
το ρεύμα) το σφίξιμο των βιδών, τη θερμοκρασία των ρουλεμάν και, στους ανεμιστήρες με ιμαντοκίνηση, τη 
θερμοκρασία και το τέντωμα των ιμάντων. 

Οι ανεμιστήρες της FVI μπορούν κατόπιν παραγγελίας να εξοπλιστούν με αισθητήρια δονήσεων και/ή 
θερμοκρασίας των ρουλεμάν στήριξης (για ανεμιστήρες με μετάδοση κίνησης). Στην περίπτωση αυτή, η FVI 
εγκαθιστά το αισθητήριο δονήσεων στο στήριγμα της πλευράς φτερωτής και το αισθητήριο θερμοκρασίας 
στο στήριγμα της πλευράς μετάδοσης κίνησης.  

Όσον αφορά τις δονήσεις, το κριτήριο εξακρίβωσης των συνθηκών ασφαλείας είναι αυτό που προβλέπεται 
στο πρότυπο ISO 14694:2003. Συνιστώνται τα παρακάτω όρια μηχανικών δονήσεων (ταχύτητα δόνησης σε 
mm/s RMS), μετρημένα κατά την εγκατάσταση: 

 

 συναγερμός 7.1 (σκληρό),   11.8 (εύκαμπτο). 

 παύση λειτουργίας:  9 (σκληρό),   12,5 (εύκαμπτο). 

 

Τα όρια αυτά θεωρούνται, σε γενικές γραμμές, έγκυρα από την FVI, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που 
υποδεικνύονται. 

σημείο και κατεύθυνση μέτρησης: στα στηρίγματα ή στο μοτέρ του ανεμιστήρα, κάθετα προς τον άξονα 
περιστροφής, στο οριζόντιο ή κατακόρυφο επίπεδο. 

Οι όροι «σκληρό» και «εύκαμπτο» προσδιορίζονται με βάση το αν η πρώτη κρίσιμη ταχύτητα της δομής 
είναι, αντίστοιχα, υψηλότερη ή χαμηλότερη από την ταχύτητα λειτουργίας. Κανονικά, οι ανεμιστήρες  FVI 
είναι «σκληροί», με βάση αυτόν τον ορισμό. 

Ο τύπος των αντικραδασμικών αποσβεστήρων επηρεάζει την πρώτη κρίσιμη ταχύτητα. 

Τα όρια αναφοράς της θερμοκρασίας των εδράνων, που μετριούνται στον εξωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν, 
ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία χώρου, είναι τα εξής:  

 

 συναγερμός 100 °C. 

 παύση λειτουργίας: 120 °C. 

 

6.2.1 Οπτικοί έλεγχοι των προφυλακτήρων 

Για τους προφυλακτήρες με πλέγμα, κάντε τους εξής ελέγχους: 

 Διάβρωση και θάμπωμα της λαμαρίνας 

 Αποκόλληση των πονταρισμάτων συγκόλλησης 

 Έναρξη θορύβων που είναι προφανή συμπτώματα σπασίματος των προφυλακτήρων 

 Χτυπήματα και μόνιμες παραμορφώσεις των στοιχείων 

 Κόψιμο των καλωδίων 

 Διάβρωση (σκουριά) των βιδών 
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 Χαλάρωση των στοιχείων στερέωσης 

 

Για τους προφυλακτήρες από στραντζαρισμένη και βαμμένη λαμαρίνα, κάντε τους εξής ελέγχους: 

 Διάβρωση και θάμπωμα της βαφής 

 Αποκόλληση των πονταρισμάτων συγκόλλησης 

 Έναρξη θορύβων που είναι προφανή συμπτώματα σπασίματος των προφυλακτήρων 

 Χτυπήματα και μόνιμες παραμορφώσεις των στοιχείων 

 Μηχανική παραμόρφωση ή σπάσιμο μερών των προφυλακτήρων 

 Παρουσία ρωγμών 

 Διάβρωση (σκουριά) των βιδών 

 Χαλάρωση των στοιχείων στερέωσης 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όλα τα προστατευτικά πρέπει να ελέγχονται κάθε μήνα και, ενδεχομένως, να αντικαθίστανται. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε περίπτωση αμφιβολιών, αυξήστε τους ελέγχους ή αντικαταστήστε το προστατευτικό. 

 

6.2.2 Έλεγχος και καθαρισμός των μερών που έρχονται σε επαφή με το ρευστό (αέρα) 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να καθαρίζετε τη φτερωτή, για να αποφευχθούν οι δονήσεις που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργηθούν εξαιτίας της συσσώρευσης της σκόνης.  

Σε περίπτωση που το ρευστό (αέρας) που μεταφέρεται είναι έστω και ελαφρώς σκονισμένο, πρέπει 
να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαριότητα και το βαθμό φθοράς της φτερωτής.  

Η συσσώρευση ακαθαρσιών και/ή η φθορά κάποιων μερών της φτερωτής θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
ακανόνιστες δονήσεις. 

 

6.2.3 Οπτικός έλεγχος φτερωτής και κελύφους 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να ελέγχετε οπτικά τα πτερύγια της φτερωτής. Αν φθαρούν σε μεγάλο 
βαθμό, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους (ακόμη και θανατηφόρους), λόγω εκτίναξης 
κάποιων μερών ή αιφνίδιας κατάρρευσης της δομής. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Οι αξονικοί ανεμιστήρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρευστών (αερίων) 
που περιέχουν διαβρωτικές ουσίες. 

 

Για αν ελέγξετε αν τυχόν υπάρχουν διαβρωμένα σημεία στα πτερύγια και στο κέλυφος, πάρτε μία φορητή 
λάμπα και ελέγξτε οπτικά τα διάφορα μέρη, γυρίζοντας αργά τη φτερωτή. Επιθεωρήσετε όλα τα πτερύγια ένα 
ένα. Πρέπει να είναι ακέραια παντού και να μην παρουσιάζουν κανένα διαβρωμένο σημείο ή ελλιπή 
εξαρτήματα. 

Όσον αφορά το φαινόμενο της διάβρωσης των πτερυγίων και του κελύφους, επισημαίνουμε ότι το 
διαβρωτικό και/ή όξινο περιβάλλον μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία του ανεμιστήρα και, 
συνεπώς, στην ασφάλεια. 

Το φαινόμενο αυτό δεν πρέπει να παραμεληθεί, γιατί δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη συγκέντρωση των 
διαβρωτικών παραγόντων. 
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Αμέσως μετά την παύση λειτουργίας του ανεμιστήρα μπορεί να παρουσιαστούν συμπυκνώματα υδρατμών. 
Τα συμπυκνώματα (υδρατμοί) αυξάνουν κατά πολύ το φαινόμενο της χημικής διάβρωσης, που θα μπορούσε 
αλλοιώσει το πάχος και την ακεραιότητα των υλικών. 
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6.2.4 Έλεγχοι μεγεθών 

 

CHECK LIST – ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ 
ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ 

ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
/ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΒΑΣΗ 

Φτερωτή:  παρουσία 
γραμμώσεων ή 
αυλακώσεων στην 
επιφάνεια 

Οπτικός έλεγχος Ακεραιότητα OK  

Κέλυφος: πάχος λωρίδας 
Διάσταση/Παχύμετρο 
τύπου διαβήτη ή εφάμιλλο 

Μείωση του πάχους 
μικρότερη από 10% σε μη 
φθαρμένη ζώνη 

OK  

Στόμιο: προσθήκη 
πάχους (αν υπάρχει) 

Διάσταση/Παχύμετρο 

Μείωση του πάχους 
μικρότερη από 20% σε μη 
φθαρμένη ζώνη ή με την 
βαφή ακέραια. 

OK  

Αντικραδασμικοί 
σύνδεσμοι: πάχος 
λαμαρίνας πρόληψης 
φθοράς (αν υπάρχει) 

Διάσταση/Παχύμετρο 

Μείωση του πάχους 
μικρότερη από 20% σε μη 
φθαρμένη ζώνη ή με την 
βαφή ακέραια. 

OK  

Συγκολλήσεις (εσωτερικό 
κελύφους) 

Οπτικός έλεγχος 
Ακεραιότητα και απουσία 
ρωγμών. OK  

Ημερομηνία: 
 

Υπογραφή: 
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7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ  

7.1 Συχνότερα προβλήματα 

 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα βασικά προβλήματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν: 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛYΣH 

Απορρόφηση ισχύος χαμηλότερη από 
τη τιμή σχεδιασμού 

Πολύ χαμηλή ταχύτητα περιστροφής Αυξήστε την ταχύτητα περιστροφής 

Ελαφριά παρεμπόδιση φτερωτής Εξουδετερώστε το εμπόδιο 

Πίεση αντίστασης της εγκατάστασης 
μικρότερη από την τιμή σχεδιασμού 

Ελέγξτε τη τιμή της πίεσης αντίστασης 
της εγκατάστασης 

Πυκνότητα του ρευστού χαμηλότερη 
από την υποθετική τιμή  

Ελέγξτε την τιμή της πυκνότητας του 
ρευστού 

Λανθασμένη κλίση πτερυγίων Αυξήστε την κλίση των πτερυγίων 

Απορρόφηση ισχύος υψηλότερη από 
την τιμή σχεδιασμού 

Πολύ υψηλή ταχύτητα περιστροφής Ελαττώστε την ταχύτητα περιστροφής 

Πίεση αντίστασης της εγκατάστασης 
μεγαλύτερη από την τιμή σχεδιασμού 

Ελέγξτε τη τιμή της πίεσης αντίστασης 
της εγκατάστασης 

Στόμια ή αεραγωγοί μερικώς 
αποφραγμένα 

Εξουδετερώστε το εμπόδιο 

Ελέγξτε τη θέση των οργάνων 
ρύθμισης 

Αρχική περιστροφή του αέρα αντίθετη 
προς τη φορά περιστροφής του 
ανεμιστήρα 

Ελέγξτε τις ελάχιστες αποστάσεις 
τοποθέτησης (παρ. 5.1.1)  

Πυκνότητα του ρευστού υψηλότερη 
από την υποθετική τιμή  

Ελέγξτε την τιμή της πυκνότητας του 
ρευστού 

Τάση τροφοδοτούμενη στο μοτέρ 
χαμηλότερη από την αναγραφόμενη 
στην πινακίδα 

Ελέγξτε τη σωστή τάση τροφοδοσίας 
του μοτέρ 

Ελαττώματα στις περιελίξεις του 
μοτέρ 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του 
μοτέρ 

Λανθασμένη κλίση πτερυγίων Μειώστε την κλίση των πτερυγίων 

Ανεπαρκής πίεση 

Πολύ χαμηλή ταχύτητα περιστροφής Αυξήστε την ταχύτητα περιστροφής 

Πυκνότητα του ρευστού χαμηλότερη 
από την υποθετική τιμή  

Ελέγξτε την τιμή της πυκνότητας του 
ρευστού 

Παροχή αέρα υψηλότερη από την 
υποθετική τιμή 

Ελέγξτε τη τιμή της πίεσης αντίστασης 
της εγκατάστασης 

Λειτουργία με διακυμάνσεις ροής 

Αστάθεια της ροής του αέρα 
Ελέγξτε το πεδίο που προβλέπεται 
στην καμπύλη λειτουργίας 

Διακυμάνσεις της παροχής εξαιτίας 
ανεμιστήρων που λειτουργούν σε 
παράλληλη ροή 

Ελέγξτε τον τρόπο εγκατάστασης στο 
κύκλωμα 

Στροβιλισμός του αέρα που 
προκαλείται από την εγκατάσταση  
κοντά στο στόμιο αναρρόφησης 

Ελέγξτε τις ελάχιστες αποστάσεις 
τοποθέτησης (παρ. 5.1.1)  

Δονήσεις Λειτουργία με διακυμάνσεις ροής 
Βλ. προηγούμενο σημείο «Λειτουργία 
με διακυμάνσεις ροής» 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛYΣH 

Δομική αντήχηση σε συγκεκριμένες 
ταχύτητες περιστροφής 

Αποφύγετε (με το inverter) την 
περιστροφή σε αυτές τις ταχύτητες ή 
αλλάξτε τις συχνότητες του 
συστήματος 

Φθορά των μερών της φτερωτής Επιθεωρήστε τη φτερωτή  

Συσσώρευση ακαθαρσίας πάνω στη 
φτερωτή  

Επιθεωρήστε τη φτερωτή  

Τριβή μεταξύ μερών σε σχετική 
κίνηση 

Ελέγξτε την ορθή ζεύξη των μερών 
που κινούνται με σχετική κίνηση 

Εγγενή ελαττώματα των ρουλεμάν Ελέγξτε την κατάσταση των ρουλεμάν  

Βλάβες των ρουλεμάν που οφείλονται 
σε απώλεια ισορροπίας της φτερωτής 
ή υπερβολικό τέντωμα του ιμάντα 

Ελέγξτε την κατάσταση των ρουλεμάν  

Ελέγξτε το τέντωμα των ιμάντων (βλ. 
παρ. 8.4) 

Θόρυβος 

Τριβή μεταξύ μερών σε σχετική 
κίνηση 

Ελέγξτε την ορθή ζεύξη των μερών 
που κινούνται με σχετική κίνηση 

Δονήσεις Βλ. παραπάνω σημείο «Δονήσεις» 

Λειτουργία με διακυμάνσεις ροής 
Βλ. σημείο «Λειτουργία με 
διακυμάνσεις ροής» 

Ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα του 
μοτέρ 

Ελέγξτε τις συνθήκες τροφοδοσίας 
του μοτέρ (inverter) 

Παρουσία οπών ή ακίδων 
Ελέγξτε αν υπάρχουν γωνίες με 
ακίδες όπου η ταχύτητα του αέρα 
είναι πολύ υψηλή 
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8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

 

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο πριν προβείτε στη συντήρηση του ανεμιστήρα. Αυτό θα 
εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια του προσωπικού κατά την εργασία και περισσότερο 
αξιόπιστα αποτελέσματα. 

 

Οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρείτε κατά τη συντήρηση είναι οι εξής: 

 Οι ενέργειες συντήρησης και/ή λίπανσης πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό, ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον τεχνικό διευθυντή της μονάδας, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τεχνικούς κανονισμούς και με χρήση κατάλληλων εργαλείων, οργάνων και υλικών. 

 Κατά τη συντήρηση, οι τεχνικοί πρέπει να φορούν κατάλληλο ρουχισμό: φόρμες εργασίας σωστού 
μεγέθους, υποδήματα ασφαλείας, κτλ. Πρέπει να  αποφεύγονται οπωσδήποτε τα φαρδιά ρούχα και τα 
κρεμαστά αντικείμενα. 

 Σας συνιστούμε, κατά τη συντήρηση, να περιφράζετε τον ανεμιστήρα και να τοποθετείτε προειδοποιητικές 
πινακίδες με την επιγραφή «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ». 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης, ο ανεμιστήρας πρέπει να αποσυνδέεται και να 
απομονώνεται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν από την πρόσβαση στον ανεμιστήρα και τα μέρη 
του ή πριν ανοίξετε τη θυρίδα επιθεώρησης, βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή και το μοτέρ έχουν 
σταματήσει. 

Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας διοχετεύει ζεστά ρευστά, περιμένετε να κρυώσει πριν 
αρχίσετε τη συντήρηση/επισκευή, για να αποφύγετε την επαφή με θερμές επιφάνειες. 

Σε περίπτωση επέμβασης σε περιστρεφόμενα μέρη ή μέσα σε αεραγωγούς, πρέπει επίσης: 

 αν υπάρχει, να αποσυνδέσετε τον ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) του μοτέρ, 

 αν υπάρχουν, βγάλτε τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης από τις τροχαλίες. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε περίπτωση χρήσης πολυβάθμιου ανεμιστήρα, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία 
ολόκληρου του πολυβάθμιου ανεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή έχει σταματήσει 
εντελώς, πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης. 

 

Ο υπεύθυνος συντήρησης πρέπει να έχει στη διάθεσή του μία ομάδα ατόμων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 
απόλυτος συντονισμός αυτών και ο μέγιστος βαθμός ασφαλείας των εκτεθειμένων ατόμων. Όλα τα άτομα 
που ξεκινούν κάποια ενέργεια συντήρησης, πρέπει να έχουν τον απόλυτο οπτικό έλεγχο, για να 
επισημαίνουν τυχόν καταστάσεις κινδύνου. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η διακίνηση των μερών που ενδεχομένως αποσυναρμολογηθούν από τον ανεμιστήρα πρέπει 
να γίνει με κατάλληλα μέσα ανύψωσης και μεταφοράς. 

 

 

Σε γενικές γραμμές, δε χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός για τη συντήρηση του 
ανεμιστήρα. 
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Η ολική συστηματική συντήρηση του ανεμιστήρα είναι απαραίτητη για την ορθή και ομαλή 
λειτουργία. Εκτός αυτού, αποτελεί παράγοντα ασφάλειας για το χειριστή. 

 

Για να διευκολύνει το χρήστη να προγραμματίσει τη συντήρηση, η FVI  προετοίμασε (βλ. παρ. 12.3) ένα 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα συντήρησης, όπου επισημαίνονται τα σημείο που πρέπει να ελεγχθούν και η 
συχνότητα ελέγχων. 

 

 

Ο καθαρισμός, η περιοδική συντήρηση και η λίπανσης είναι βασικοί παράγοντες για την ομαλή 
λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του ανεμιστήρα. 

 

8.1 Λίπανση των ρουλεμάν 

Ελέγχετε και τηρείτε τα χρονικά διαστήματα λίπανσης των ρουλεμάν.  

Τα ρουλεμάν που είναι εγκατεστημένα στα έδρανα των ανεμιστήρων με σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει 
να λιπαίνονται στα χρονικά διαστήματα και με την ποσότητα γράσου που αναγράφονται στο δελτίο 
μετάδοσης κίνησης (συνημμένο στα έγγραφα του ανεμιστήρα), αν ο ανεμιστήρας χορηγήθηκε μαζί με 
σύστημα μετάδοσης κίνησης. Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας έχει τη μορφή της κατασκευαστικής διάταξης 
1 (γυμνός άξονας, χωρίς μετάδοσης κίνησης), πρέπει να συμβουλευτείτε τον Πίνακα 8-2 για να βρείτε το 
σωστό χρονικό διάστημα λίπανσης. Η λίπανση πρέπει να γίνει με τον προτεινόμενο τύπο γράσου ή 
εφάμιλλo. Τα χρονικά διαστήματα λίπανσης πρέπει να είναι μικρότερα αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε 
ατμόσφαιρα σκονισμένη, υγρή, θερμή ή διαβρωτική, σε βαθμό (ενδεικτικά) κατά 40% μεγαλύτερο από την 
τιμή που αναγράφεται στο δελτίο μετάδοσης κίνησης, ανάλογα με την δριμύτητα των συνθηκών λειτουργίας. 

 

 

Η υπερβολική ποσότητα λιπαντικού προκαλεί υπερθέρμανση των ρουλεμάν. Σας συνιστούμε 
να μη βάζετε στα ρουλεμάν ποσότητα γράσου μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη. 

Το λιπαντικό που έχουν από το εργοστάσιο τα ρουλεμάν των ανεμιστήρων FVI (εκτός και αν υπάρχει 
διαφορετική ένδειξη) είναι το γράσο: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

με βάση το σύμπλεγμα λιθίου, σημείο ροής στους 250 ºC (IP 396) και διείσδυση στους 25 ºC - 0,1 mm ( IP 50/ 
ASTM D217) κατά 265÷295. Κινηματικό ιξώδες (IP 71/ ASTM D445): σε 40 ºC, 100 cSt· σε 100 ºC, 11,3 cSt. 

Γράσα με εφάμιλλα χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Τύπος Εδράνου 
Ποσότητα γράσου για το πρώτο 

γέμισμα (g) 

SN 507 … 50 

SN 508 … 60 

SN 509 … 65 

SN 510 … 75 

SN 511 … 100 

SN 512 … 150 

SN 513 … 180 

SN 516 … 280 

SN 517 … 330 

SN 518 … 430 

SN 520 … 630 

SN 522 … 850 

SN 524 … 1000 

SN 526 … 1100 

SN 528 … 1400 

SN 530 … 1700 

ST … 
Γεμίστε εντελώς το ρουλεμάν, αλλά 
μόνο μερικώς τον ελεύθερο χώρο 
του εδράνου. 

Πίνακας 8-1 Ποσότητα γράσου για το πρώτο γέμισμα εδράνων και ρουλεμάν ανεμιστήρων με μετάδοση 

 

 

 

Συνήθως, τα ρουλεμάν των μοτέρ έως το μέγεθος 160, είναι τύπου μόνιμης λίπανσης, οπότε δε 
χρειάζονται ενέργειες λίπανσης. 

 

Ελέγχετε και τηρείτε το χρονοδιάγραμμα λίπανσης που προτείνεται από τον κατασκευαστή του μοτέρ. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, θα ήταν σκόπιμο να αντικαθιστάτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο τύπος των 
ρουλεμάν αναγράφεται στην πινακίδα του μοτέρ. 

 

 

Για τη λίπανση των ρουλεμάν των μοτέρ, χρησιμοποιήσετε τον τύπο γράσου που προτείνει ο 
κατασκευαστής. 
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Τύπος Εδράνου 
Τύπος Ρουλεμάν 

(Πλευρά 
Τροχαλίας) 

Ταχύτητα Περιστροφής (Στροφές/Λεπτό) 
Ποσότητα 
γράσου 

(γραμμάρια) 
(αντίθετη πλευρά 

τροχαλίας) 

Ταχύτητα Περιστροφής (Στροφές/Λεπτό) 
Ποσότητα 
γράσου 

(γραμμάρια) 
1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Χρονικό διάστημα επαναλίπανσης (ώρες) Χρονικό διάστημα επαναλίπανσης (ώρες) 

ST 47 A-AL  6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 

ST 62 A-AL 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 

ST 80 A-AL 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 

ST 90 A-AL 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 90 B-BL NU 308 ECP 4500 2800 2250 1400 1120 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 100 A-AL  6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 100 B-BL NU 309 ECP 4000 2500 2000 1250 1000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 110 A-AL 6310 Z 7100 4500 3550 2240 1800 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 110 B-BL NU 310 ECP 3550 2250 1800 1120 900 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 120 A-AL 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 120 B-BL NU 311 ECP 3150 2000 1600 1000 - 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 130 A-AL 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 130 B-BL NU 312 ECP 2800 1800 1400 900 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 150 A-AL 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 150 B-BL NU 314 ECP 2500 1600 1250 800 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 180 A-AL 6317 4500 2800 2240 1400 - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 180 B-BL NU 317 ECP 2250 1400 1120 - - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 200 A-AL 6319 4000 2500 2000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

ST 200 B-BL NU 319 ECP 2000 1250 1000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

Τύπος Εδράνου 
Τύπος Ρουλεμάν 

(Πλευρά 
Τροχαλίας) 

Ταχύτητα Περιστροφής (Στροφές/Λεπτό) 
Ποσότητα 
γράσου 

(γραμμάρια) 
(αντίθετη πλευρά 

τροχαλίας) 

Ταχύτητα Περιστροφής (Στροφές/Λεπτό) 
Ποσότητα 
γράσου 

(γραμμάρια) 
750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Χρονικό διάστημα επαναλίπανσης (ώρες) Χρονικό διάστημα επαναλίπανσης (ώρες) 

SN 507 B-BL 22207 EK 4000 2500 1600 1000 670 6 22207 EK 4000 2500 1600 1000 670 6 

SN 508 B-BL 22208 EK 3750 2360 1500 950 600 7 22208 EK 3750 2360 1500 950 600 7 

SN 509 B-BL 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 

SN 509 C-CR-CS 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 2209 EK 7100 4500 2800 1800 1120 9 

SN 510 B-BL  22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 

SN 510 C-CR-CS  22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 2210 EK 6700 4250 2650 1700 1060 11 

SN 511 C-CR-CS  22211 EK 3150 2000 1250 800 500 13 2211 EK 6300 4000 2500 1600 1000 13 

SN 512 B-BL  22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 

SN 512 C-CR-CS  22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 2212 EK 6000 3750 2360 1500 950 18 

SN 513 B-BL  22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 

SN 513 C-CR-CS  22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 2213 EK 5600 3550 2210 1400 900 22 

SN 516 B-BL  22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 

SN 516 C-CR-CS  22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 2216 EK 5000 3150 2000 1250 - 28 

SN 517 C-CR-CS  22217 EK 2360 1500 950 600 - 32 2217 EK 4750 3000 1900 1180 - 32 

SN 518 B-BL  22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 

SN 518 C-CL-CR-
CRL-CS-CSL 

22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 2218 EK 4500 2800 1800 1120 - 34 

SN 520 B-BL-C 22220 EK 2000 1250 800 - - 40 22220 EK 2000 1250 800 - - 40 

SN 522 B-BL-C 22222 EK 1800 1120 710 - - 50 22222 EK 1800 1120 710 - - 50 

SN 524 B-BL-C  22224 EK 1600 1000 630 - - 60 22224 EK 1600 1000 630 - - 60 

SN 526 C  22226 EK 1500 950 600 - - 70 22226 EK 1500 950 600 - - 70 

SN 528 B-BL-C 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 

SN 530 C 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Τα χρονικά διαστήματα λίπανσης υπολογίστηκαν με βάση το χρονοδιάγραμμα του εγχειριδίου οδηγιών των ρουλεμάν SKF, με θερμοκρασία εξωτερικού δακτυλίου 70°C. 
Ποσότητες γράσου σε γραμμάρια, υπολογισμένες με βάση τα πρότυπα SKF. 

Πίνακας 8-2 Χρονικά διαστήματα λίπανσης και ποσότητα γράσου ανάλογα με τον αριθμό στροφών του 
ανεμιστήρα. 
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8.2 Έλεγχος προσανατολιζόμενων ρουλεμάν με κυλινδράκια 

Πριν από την τοποθέτηση του ρουλεμάν πρέπει, με ένα παχύμετρο, να βρείτε το εσωτερικό ακτινικό διάκενο, 
πάνω από τον κύλινδρο που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείου (βλ. Σχ. 8-1). 

Κατά το μοντάρισμα ελέγχετε επανειλημμένα τη μείωση του εσωτερικού διάκενου, κάτω από τον κύλινδρο 
που βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο. 

Το μοντάρισμα θεωρείται σωστό όταν επιτυγχάνεται μείωση του εσωτερικού διάκενου και ελάχιστο υπόλοιπο 
διάκενο σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα 8-3. 

 

Ρουλεμάν με 
κυλίνδρους 

Μείωση ακτινικού 
διάκενου (mm) 

Ελάχιστο υπόλοιπο διάκενο μετά 
το μοντάρισμα (mm) 

 Κανονικό 
διάκενο 

Διάκενο C3 

22209  EK από 0,025 έως 0,030 0,020 0,030 

22210  EK από 0,025 έως 0,030 0,020 0,030 

22212  EK από 0,030 έως 0,040 0,025 0,035 

22214  EK από 0,040 έως 0,050 0,025 0,040 

22215  EK από 0,040 έως 0,050 0,025 0,040 

22216  EK από 0,040 έως 0,050 0,025 0,040 

22218  EK από  0,045 έως 0,060 0,035 0,050 

22220  EK από 0,045 έως 0,060 0,035 0,050 

22222  EK από 0,050 έως 0,070 0,050 0,065 

22224  EK από 0,050 έως 0,070 0,050 0,065 

22228 CCK/W33 από 0,065 έως 0,090 0,055 0,080 

22230 CCK/W33 από 0,075 έως 0,100 0,055 0,090 

Πίνακας 8-3 Έλεγχος του ακτινικού διάκενου των ρουλεμάν 

 

 

 

 

 

Σχ. 8-1 Έλεγχος του ακτινικού διάκενου των ρουλεμάν 

Επιφάνεια στήριξης 
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8.3 Έλεγχος προσανατολιζόμενων ρουλεμάν με σφαίρες 

Το μοντάρισμα θεωρείται σωστό όταν επιτυγχάνεται γωνία σύσφιγξης, αξονική μετατόπιση και ελάχιστο 
υπόλοιπο διάκενο σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα 8.4 
 

Προσανατολιζόμενο 
ρουλεμάν με 

σφαίρες 

Γωνία σύσφιγξης 
(μοίρες)* 

Αξονική 
μετατόπιση s (mm) 

Ελάχιστο υπόλοιπο διάκενο μετά το 
μοντάρισμα (mm) 

 Κανονικό διάκενο Διάκενο C3 

2207 EK 70 0,30 0,010 0,020 

2208 EK 70 0,30 0,010 0,020 

2209 EK 80 0,35 0,015 0,025 

2210 EK 80 0,35 0,015 0,025 

2211 EK 75 0,40 0,015 0,030 

2212 EK 75 0,40 0,015 0,030 

2213 EK 80 0,40 0,015 0,030 

2215 EK 85 0,45 0,020 0,040 

2216 EK 85 0,45 0,020 0,040 

2217 K 110 0,60 0,020 0,040 

2218 K 110 0,60 0,020 0,040 

 Για τα ρουλεμάν C3, οι τιμές είναι μεγαλύτερες κατά 15-20 μοίρες (μέσο όρος)  

 

Πίνακας 8-4 Γωνία σύσφιγξης, αξονική μετατόπιση και ελάχιστο υπόλοιπο διάκενο των ρουλεμάν με σφαίρες 

  

 

 
 

Σχ. 8-2 Αξονική μετατόπιση s 
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8.4 Τέντωμα και καθαρισμός των ιμάντων 

Μια απλουστευμένη μέθοδος για το τέντωμα των τραπεζοειδών ιμάντων είναι η εξής: βρείτε στον Πίνακα 8-5 
τον τύπο του προφίλ, τη διάμετρο της μικρότερης τροχαλίας και την τιμή P του φορτίο ανά κάθε ιμάντα. Από 
τον ίδιο πίνακα μπορείτε να βρείτε την τιμή L. 

Με τον τύπο:  
100

LxI
Le   

υπολογίζεται η τιμή Le, όπου:  

Le= Το βέλος κάμψης του κλάδου [mm] στη μέση της μεταξόνιας απόστασης I 

L= Βέλος κάμψης ανά μεταξόνιο 100 mm 

I = μεταξόνια απόσταση [mm] 

Εφαρμόζοντας το φορτίο P κάθετε στον κλάδο (Σχ. 8.3), πρέπει να τεντώσετε τον ιμάντα, έως ότι φθάσετε 
στο προτεινόμενο βέλος κάμψης Le. 

 

 

 

Σχ. 8-3 Έλεγχος τεντώματος των ιμάντων 

 

Προφίλ Φορτίο ανά 
ιμάντα P [N] 

Διάμετρος μικρότερης 
τροχαλίας d [mm] 

Βέλος κάμψης για μεταξόνιο 
100 mm L 

SPZ 25 

από 63 έως 71 

από 75 έως 90 

από 95 έως 125 

πάνω από 125 

2,45 

2,20 

2,05 

1,90 

SPA 50 

από 100 έως 140 

από 150 έως 200 

πάνω από 200 

2,75 

2,55 

2,45 

SPB 75 

από 160 έως 224 

από 236 έως 355 

πάνω από 355 

2,55 

2,22 

2,10 

SPC 125 

από 224 έως 250 

από 265 έως 355 

από 400 έως 560 

πάνω από 560 

2,55 

2,20 

2,00 

1,90 

Πίνακας 8-5 Τέντωμα των ιμάντων: φορτίο δοκιμής και βέλος κάμψης 

Le 

I 

I/2 
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Ελέγξτε το τέντωμα των ιμάντων μετά τις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας (ενδεικτικά). Για τους επόμενους 
ελέγχους, συμβουλευτείτε τις υποδείξεις του χρονοδιαγράμματος (βλ. παρ. 12.3). 

Αντικαταστήστε τους ιμάντες όταν ο βαθμός φθοράς τους δεν επιτρέπει την ομαλή μετάδοση της κίνησης, 
εξαιτίας της ανεπαρκούς τιμής φορτίου ή βαθμού ολίσθησης μεγαλύτερου από 4÷5%. Η φθορά των ιμάντων 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: συνθήκες περιβάλλοντος, αριθμός ωρών λειτουργίας, η ποσότητα και ο 
τύπος εκκίνησης. 

 

 

Οι κατασκευαστές τραπεζοειδών ιμάντων  στάνταρ συνιστούν να μην υπερβαίνεται η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος των 80°C. Για υψηλότερες θερμοκρασίες απαιτούνται ιμάντες 
ειδικού τύπου. 

 

Ο καθαρισμός των βρώμικων ιμάντων δεν πρέπει να γίνεται με διαλυτικά (βενζίνη, βενζένιο, τερεβινθέλαιο, 
κτλ.) ή με αιχμηρά ή διαβρωτικά αντικείμενα. 

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα οινοπνεύματος και γλυκερίνης, με αναλογία 1:10. Στις 
ιμαντοκινήσεις των ανεμιστήρων FVI χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότεροι ιμάντες.  

 

 

Σε περίπτωση που κοπεί ένας ιμάντας (ή περισσότεροι), σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε 
όλη της σειρά. 

 

 

 

 

8.5  Εύκαμπτοι σύνδεσμοι ζεύξης (κόπλερ) 

Ελέγχετε, σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του ανεμιστήρα, το αξονικό 
διάκενο S, τη γωνιακή ευθυγράμμιση Amax-Amin και τον παραλληλισμό R (Σχ. 8-4, Σχ. 8-5, Σχ. 8-6). Ελέγξτε 
την κατάσταση των ομφαλών και λιπαίνετέ τους κάθε 3000 ώρες λειτουργίας, χρησιμοποιώντας τα 
προτεινόμενα λιπαντικά και ποσότητες (βλ. Πίνακα 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 8-4 Αξονικό διάκενο 

 

Σχ. 8-5 Σφάλμα γωνιακής 
ευθυγράμμισης 

    

Σχ. 8-6 Σφάλμα γωνιακής 
ευθυγράμμισης 

 

 

 

 

S 

R 

Amin 

Amax 
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Τύπος Ελάχ. 
S  

[mm] 

Amax-Amin κατά την 
εγκατάσταση max 

[mm] 

Amax-Amin κατά τη 
λειτουργία  max 

[mm] 

R 
max  

[mm] 

Μέγ. 
ταχύτητα 

 [σ.α.λ.] 

Λιπαντικό 

[Kg] 

Προτεινόμενο 
λιπαντικό 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Δε χρειάζονται 
λίπανση 

BT6 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT10 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT15 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT22 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT30 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT40 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT55 2 0.30 0.30 0.30 4900 - 

BT85 2 0.30 0.30 0.30 4300 - 

BT135 2 0.35 0.35 0.35 3700 - 

BT200 2 0.40 0.40 0.40 3400 - 

BT300 3 0.45 0.45 0.45 3000 - 

1020/2020 5.33 0,08 0.25 0.30 4500 0.027 
Agip 

FI FIN 360 

Amoco 

Amolith grease # 2 

Chevron USA 

Chevron Dura-Lith EP2 

Gulf 

Gulf crown grease # 2 

Esso Italia 

Shield 2500 

Mobil 

Mobilux EP 11 

Shell Italia 

Cardium Compound 

Texaco 

Starplex HD 2 

Valvoline 

Val-Lith EP  

1030/2030 5.03 0,08 0.30 0.30 4500 0.04 

1040/2040 5.36 0,08 0.33 0.30 4500 0.054 

1050/2050 5.38 0,10 0.41 0.41 4500 0.073 

1060/2060 6.55 0,13 0.46 0.41 4350 0.090 

1070/2070 6.58 0,13 0.51 0.41 4125 0.110 

1080/2080 7.32 0,15 0.61 0.41 3600 0.170 

1090/2090 7.26 0,18 0.71 0.41 3600 0.25 

1100/2100 10.9 0,20 0.84 0.51 2440 0.430 

1110/2110 10.9 0,23 0.91 0.51 2250 0.510 

1120/2120 14.2 0,25 1.02 0.56 2025 0.740 

1130/2130 14 0,30 1.19 0.56 1800 0.910 

1140/2140 15.5 0,33 1.35 0.56 1650 1.140 

         * Τα στοιχεία που αναγράφονται στους πίνακες του παρόντος εγχειριδίου προέρχονται από τους καταλόγους των αντίστοιχων    
        παρασκευαστών. 

Πίνακας 8-6 Τεχνικά χαρακτηριστικά εύκαμπτων συνδέσμων ζεύξης 
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8.6 Φίλτρα και οι δείκτες πίεσης 

Αν ο ανεμιστήρας διαθέτει φίλτρα για το εισερχόμενο ρευστό, θα πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά έτσι ώστε 
να μην αυξηθεί η απώλεια πίεσης στην είσοδο και, συνεπώς, να μην ελαττωθεί η απόδοση του ανεμιστήρα.  

Ο έλεγχος και ο ενδεχόμενος καθαρισμός θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σας 
συνιστούμε, πάντως, να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορικό μετρητή πίεσης για να παρακολουθείτε απότομη 
μεταβολή πίεσης που προκαλείται από το φίλτρο. Αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα Pa.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Μην υπερβαίνετε την τιμή πίεσης 400 Pa, για να μην προκληθούν ζημίες στο φίλτρο και, 
συνεπώς, διεισδύσουν ξένα σώματα μέσα τον ανεμιστήρα. 

 

 
 

8.7 Εύκαμπτοι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι  ανεμιστήρα-σωληνώσεων 

Ελέγχετε οπτικά τους εύκαμπτους συνδέσμους που παρεμβάλλονται μεταξύ ανεμιστήρα και σωληνώσεων 
προσαγωγής και/ή αναρρόφησης, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή αποκολλήσεις των 
εύκαμπτων τμημάτων. Σε περίπτωση που αυτοί πρέπει να αφαιρεθούν για την συντήρηση της εγκατάστασης 
και/ή του ανεμιστήρα, η επανασυναρμολόγηση πρέπει να γίνεται τηρώντας τις προφυλάξεις που 
προβλέπονται για την αρχική συναρμολόγηση/εγκατάσταση (βλ. παράγρ. 5.5). 
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8.8 Έλεγχος και καθαρισμός των μερών που έρχονται σε επαφή με το ρευστό (αέρα) 

 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να καθαρίζετε τη φτερωτή, για να αποφευχθούν οι δονήσεις που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργηθούν εξαιτίας της συσσώρευσης της σκόνης.  

 

 

Σε περίπτωση που το ρευστό (αέρας) που μεταφέρεται είναι έστω και ελαφρώς 
σκονισμένο, πρέπει να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαριότητα και το 
βαθμό φθοράς της φτερωτής.  

 

Η συσσώρευση ακαθαρσιών και/ή η φθορά κάποιων μερών της φτερωτής θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
ακανόνιστες δονήσεις. 

Αν υπάρχουν πολύ φθαρμένα μέρη, πρέπει να αντικαταστήσετε οπωσδήποτε τη φτερωτή (απευθυνθείτε στο 
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της FVI) 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν θέλετε να κάνετε μετατροπές, απευθυνθείτε στο Κέντρο 
Τεχνικής Υποστήριξης της FVI. Αναφέρετε πάντοτε τον τύπο της μηχανής και τον αριθμό 
σειράς που αναγράφονται στην πινακίδα του ανεμιστήρα. 
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9 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

9.1 Έδρανα ST κατασκευαστικής διάταξης A – AL – B - BL 

 

L 

L 

= 

L F 

U = 

C 

G 

F 

PER TEMP. 

ØD 

ARIA 60300 °C 

ØD ØS 

F1 

ESEC. A-B 

ESEC. AL-BL 

C 

G 

F 

VENTOLINA DI RAFF. 

Ph9 

Z 
NxO 

B 

E 

I R 

UNI 7663 TIPO A 

H 

INGRASSATORE 

Q 
V 

A 

A 

 
Σχ. 9-1 Έδρανα ST κατασκευαστικής διάταξης A – AL – B - BL 

ΕΔΡΑΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε mm BAPOΣ 

ΤΥΠΟΣ A B C D J6 E F F1 G H I L NxO PxQ R S U V Z Kg 

ST 47 A 

ST 47 AL 

342 

369 
135 161 19 100 50,5 77,5 40 40 37,5 40 10x15 6x6 21,5 112 30 M6 16 

5 

5,05 

ST 62 A 

ST 62 AL 

422 

454 
160 210 24 125 56 88 45 55 40 50 13x18 8x7 27 112 40 M8 18 

9,6 

9,7 

ST 80 A 

ST 80 AL 

575 

615 
200 308 28 155 73,5 113,5 55 70 50 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 21 

18 

18,3 

ST 90 A-B 

ST 90 AL-BL 

615 

655 
200 308 38 155 73,5 113,5 55 70 50 80 15x20 10x8 41 140 60 M12 21 

20 

20,4 

ST 100 A-B 

ST 100 AL-BL 

753 

793 
230 378 42 175 77,5 117,5 65 80 60 110 18x25 12x8 45 160 80 M16 24 

33 

33,5 

ST 110 A-B 

ST 110 AL-BL 

753 

793 
230 378 48 175 77,5 117,5 65 80 60 110 18x25 14x9 51,5 160 80 M16 24 

34 

34,6 

ST 120 A-B 

ST 120 AL-BL 

823 

883 
260 423 48 200 90 150 80 95 65 110 20x30 14x9 51,5 200 90 M16 26 

53 

54 

ST 130 A-B 

ST 130 AL-BL 

823 

883 
260 423 55 200 90 150 80 95 65 110 20x30 16x10 59 200 90 M20 26 

54 

55,3 

ST 150 A-B 

ST 150 AL-BL 

974 

1034 
290  470 65 210 112 172 90 105 80 140 22x35 18x11 69 250 120 M20 27 

100 

101,8 

ST 180 A-B 

ST 180 AL-BL 

1095 

1165 
340 520 80 260 117,5 187,5 90 125 100 170 25x35 22x14 85 315 140 M20 32 

150 

153 

ST 200 A-B 

ST 200 AL-BL 

1164 

1234 
370 564 90 290 130 200 100 140 105 170 25x35 25x14 95 315 140 M20 35 

260 

264 

* 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κατασκ. διάταξη A: κοντός άξονας, ρουλεμάν.   -- Κατασκ. διάταξη AL: μακρύς άξονας, ρουλεμάν. 
Κατασκ διάταξη B: κοντός άξονας, ρουλεμάν με σφαίρες στην πλευρά φτερωτής, ρουλεμάν με κυλινδράκια στην πλευρά μετάδοσης κίνησης. 
Κατασκ. διάταξη BL: μακρύς άξονας, ρουλεμάν με σφαίρες στην πλευρά φτερωτής, ρουλεμάν με κυλινδράκια στην πλευρά μετάδοσης κίνησης. 

Πίνακας 9-1 Έδρανα ST κατασκευαστικής διάταξης A – AL – B - BL 
 

Ανεμιστηράκι ψύξης   

για θερμ. αέρα 

60÷300°C Κατ. εκτ.  AL-BL  

Κατ. εκτ. A-B  

Γρασαδοράκι 

UNI 7663 Τύπου A 
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9.2 Έδρανα και ρουλεμάν στάνταρ που τοποθετούνται στους ανεμιστήρες με πρόσθετο 
στοιχείο μετάδοσης 

 

ΕΔΡΑΝΟ 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ              για 
σειρά EF 

(μη λιπαινόμενα) 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ              για 
σειρά EB 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ST 47 A 19 

 

6204-2RSH 

 

6204-Z (Διάκενο C3) 

314/l 

354/H 

404/G 

454/H 

ST 62 A 24 6305-2RS1 6305-Z (Διάκενο C3) 
504/G 

564/H 

ST 80 A 28 6307-2RS1 6307-Z (Διάκενο C3) 
634/G 

714/H 

ST 90 A38 6308-2RS1 6308-Z (Διάκενο C3) 

804/G 

904/l 

904/H 

ST 100 A 42 6309-2RS1 6309-Z (Διάκενο C3) 
1004/H 

1004/K 

ST 110 A 48 6310-2RS1 6310-Z (Διάκενο C3) 
1124/G 

1124/H 

ST 120 A 48 6311-2RS1 6311-Z (Διάκενο C3) 
1255/F 

1254/H 

ST 130 A 55 6312-2RS1 6312-Z (Διάκενο C3) 
1406/E 

1404/H 

ST 150 A 65 6314-2RS1 6314-Z (Διάκενο C3) 1604/H 

ST 180 A 80 6317-2RS1 6317-Z (Διάκενο C3) 1804/H 

ST 200 A 90 6319-2RS1 6319-Z (Διάκενο C3) 2004/H 

 

Πίνακας 9-2 Έδρανα και ρουλεμάν στάνταρ που τοποθετούνται στους ανεμιστήρες με πρόσθετο στοιχείο 
μετάδοσης 
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10 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όλες οι ενέργειες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης που περιγράφονται παρακάτω 
πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η κάθε ενέργεια αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης πρέπει να εκτελείται: 

 Αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι εντελώς σταματημένος (φτερωτή ακίνητη). 
Διακόψτε το ρεύμα από τον γενικό πίνακα: κατεβάστε το διακόπτη, κλειδώστε την κλειδαριά 
και παραδώστε το κλειδί στον υπεύθυνο συντήρησης. 

 Αφού προετοιμάσετε το χώρο εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό, εξουδετερώστε όλα τα 
στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στις εργασίες της διάλυσης. 

 Αφού πρώτα καθαρίσετε, απολιπαίνετε ή λιπαίνετε, ανάλογα με τον προορισμό, όλα τα μέρη 
που συναρμολογήσατε. 

 

10.1 Φτερωτή ανεμιστήρα με στροφείο από χάλυβα 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η μετακίνηση της φτερωτής πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη φροντίδα. Αποφύγετε τυχόν χτυπήματα 
που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη ζυγοστάθμιση ή να παραμορφώσουν τη φτερωτή. 

 
10.1.1 Εγκατάσταση της φτερωτής 

 

1.- Φέρτε τη φτερωτή (1) κοντά στο μοτέρ (2), που 
είναι ήδη βιδωμένο (αλλά όχι σφιχτά) πάνω στη 
βάση (Φωτ. 1). Κρατώντας τη φτερωτή ανυψωμένη, 
με τη βοήθεια κατάλληλων μέσων (3) (Φωτ. 2), 
πλησιάστε την στο μοτέρ και περάστε τον άξονα 
του μοτέρ (4) μέσα στο κωνικό άνοιγμα του 
στροφείου (5) (Φωτ. 3), αφού βεβαιωθείτε ότι η 
πρεσαριστή πλευρά του στροφείου βρίσκεται στην 
αντίθετη πλευρά σε σχέση με το μοτέρ. 

 

 

Φωτ. 1 

1 
2 
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Φωτ. 2 

 

Φωτ. 3 

 

 

2.- Περάστε τον κωνικό δακτύλιο (6) μεταξύ της 
οπής της φτερωτής και του κινητήριου άξονα (Φωτ. 
4). Επειδή το άνοιγμα του στροφείου και η 
εξωτερική επιφάνεια του δακτυλίου έχουν κωνικό 
σχήμα (η μικρότερη διάμετρος βρίσκεται προς την 
πλευρά του μοτέρ), η εισαγωγή του δακτυλίου 
μπορεί να γίνει προς μία μόνο κατεύθυνση. Για να 
διευκολυνθείτε, διευρύνετε την οπή του δακτυλίου, 
βάζοντας ένα κατάλληλο εργαλείο (7) μέσα στη 
σχισμή του δακτυλίου (Φωτ. 5).  

 

 

Φωτ. 4 

6 

7 

4 

5 

3 
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Φωτ. 5 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Βεβαιωθείτε ότι σπρώξατε το δακτύλιο μέχρι τέρμα, και ότι ακούμπησε πάνω στην κόντρα του 
άξονα του μοτέρ.  

 

 

Ο ομφαλός (πλήμνη) του στροφείου παρουσιάζει 
μία εγκοπή (8), η οποία, μετά το μοντάρισμα, 
πρέπει να βρίσκεται στο ύψος της αξονικής σχισμής 
του δακτυλίου (9) (Φωτ. 6). Ο έλεγχος αυτός είναι 
απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η σωστή 
ζυγοστάθμιση της φτερωτής. 

 

 

 Φωτ. 6 

 

3.- Μοντάρετε τη στρογγυλή πλάκα στερέωσης (10) 
της φτερωτής (Φωτ. 7). Ευθυγραμμίστε τις δύο 
διαμπερείς οπές ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ της 
στρογγυλής πλάκας με τις σπειρωμένες οπές του 
ομφαλού του στροφείου. Χρησιμοποιήστε τις δύο 
ειδικές βίδες (βίδες στερέωσης στροφείου) (11) με 
τις αντίστοιχες ελατηριωτές ροδέλες, για να 
στερεώστε το δακτύλιο  στο στροφείο. Αυτές οι 
βίδες πρέπει να βιδωθούν σταδιακά και εναλλάξ. 
Κάτι πολύ σημαντικό είναι να σφίξετε αυτές τις βίδες 
μέχρι να φθάσετε στη ροπή που αναγράφεται στο 
εγχειρίδιο “Προειδοποιήσεις και Οδηγίες χρήσης”.  
Μόλις φτάσετε σε αυτή τη ροπή, βεβαιωθείτε ότι η 
στρογγυλή πλάκα δεν εφάπτεται εντελώς στον 
ομφαλό της φτερωτής, αλλά έχει ένα ελαφρύ 
διάκενο (Φωτ. 8).  

 

 

Φωτ. 7 

8 

9 

10 

11 
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Φωτ. 8 

 

4.- Σφίξτε την κεντρική βίδα πάνω στον άξονα του 
μοτέρ: περάστε τη βίδα στερέωσης της φτερωτής 
(12), με την αντίστοιχη ελατηριωτή ροδέλα, μέσα 
στην μη σπειρωμένη οπή της στρογγυλής πλάκας 
και στερεώστε την πάνω στον άξονα του μοτέρ 
(Φωτ. 9). Σφίξτε τη βίδα μέχρι να φθάσετε στη ροπή 
που αναγράφεται στον Πίνακα 12-1. 

Παρατηρήστε ότι και οι 4 σπειρωμένες οπές της 
στρογγυλής πλάκας είναι ελεύθερες. Οι οπές αυτές 
χρησιμοποιούνται μόνο κατά την 
αποσυναρμολόγηση της φτερωτής.  

 

 

Φωτ. 9 

 

5.- Ελέγξτε το διάκενο μεταξύ φτερωτής και 
κελύφους: μόλις ολοκληρώσετε το μοντάρισμα, 
ελέγξτε το κεντράρισμα της φτερωτής σε σχέση με 
το κέλυφος. Αν χρειαστεί, μετατοπίστε το μοτέρ ή 
ρυθμίστε τη βάση στήριξης. Αφού κεντράρετε τη 
φτερωτή, σφίξτε όλες τις βίδες στερέωσης της 
βάσης και του μοτέρ, τηρώντας τις ροπές που 
προτείνονται στον Πίνακα 12-1. 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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10.1.2 Αποσυναρμολόγηση της φτερωτής 

 

1.- Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης του 
στροφείου (Φωτ. 10). 

 

 

Φωτ. 10 

 

2.- Αφαίρεση της φτερωτής. Γι' αυτή την ενέργεια, 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις δύο βίδες 
στερέωσης που μόλις ξεβιδώσατε από το στροφείο 
(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες δύο ίδιες 
βίδες, αν έχετε). Βιδώστε αυτές τις βίδες, εναλλάξ, 
στις τέσσερις σπειρωμένες οπές της στρογγυλής 
πλάκας. Ξεβιδώνοντας αυτές τις βίδες, η φτερωτή 
ωθείται προς το μοτέρ και αποσυνδέεται από τον 
δακτύλιο. Για να κάνετε αυτή την ενέργεια, η 
κεντρική βίδα (βίδα στερέωσης της φτερωτής) 
πρέπει να παραμείνει ακόμη βιδωμένη (Φωτ. 11, 12 
και 13). 

 

 

Φωτ. 11 

 

Φωτ. 12 
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Φωτ. 13 

 

3.- Προσδέστε τη φτερωτή με τα κατάλληλα μέσα 
ανύψωσης (Φωτ. 14). 

 

 

Φωτ. 14 
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4.- Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης της φτερωτής και 
βγάλτε την στρογγυλή πλάκα (Φωτ. 15 και 16). 

 

 

Φωτ. 15 

 

Φωτ. 16 

 

5.- Βγάλτε το δακτύλιο (Φωτ. 17): Για να 
διευκολυνθείτε, βάλτε ένα κατάλληλο εργαλείο μέσα 
στη σχισμή του δακτυλίου. 

 

 

Φωτ. 17 
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6.- Ανυψώστε και απομακρύνετε τη φτερωτή  (Φωτ. 
18). Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβες στη 
φτερωτή και/ή παραμορφώσετε τα πτερύγια. 

 

 

Φωτ. 18 

 
10.1.3 Ρύθμιση κλίσης πτερυγίων 

 

Οι αλλαγές στα πτερύγια μπορεί να αλλοιώσουν τη ζυγοστάθμιση της φτερωτής. Για το λόγο αυτό, μετά τις 
αλλαγές κλίσης των πτερυγίων, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη ζυγοστάθμιση της φτερωτής, για να 
αποφεύγονται τυχόν ανώμαλοι κραδασμοί που οφείλονται στη μεταβολή της γωνίας. Έχετε υπόψη ότι όσο 
περισσότερο αυξάνεται η κλίση των πτερυγίων, τόσο περισσότερη ισχύς καταναλώνεται από τον 
ανεμιστήρα.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν απαιτεί ισχύ μεγαλύτερη από αυτήν που διατίθεται: ελέγξτε 
την απορρόφησή του, κατά τη λειτουργία, και συγκρίνετέ την με τα στοιχεία που προτείνονται 
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνει όταν η φτερωτή είναι εγκατεστημένη πάνω στον ανεμιστήρα. Ξεσφίξτε 
(χωρίς να τις αφαιρέσετε) τις τέσσερις βίδες στερέωσης (Σχήμα 10.1) που υπάρχουν στη βάση του κάθε 
πτερυγίου. Περιστρέψτε το πτερύγιο για να αλλάξετε την κλίση του. Η αρχική γωνία επισημαίνεται πάνω στο 
πτερύγιο, μέσω ενός σημαδιού που υπάρχει πάνω στο δακτύλιο ο οποίος βρίσκεται μεταξύ της βάσης του 
πτερυγίου και του στροφείου. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γωνιόμετρο τύπου G1 (αν σας χορηγήθηκε) ή 
οποιοδήποτε άλλο όργανο μέτρησης γωνιών. Σφίξτε, κατά ζεύγη και αντιδιαμετρικά, τις τέσσερις βίδες 
στερέωσης του πτερυγίου, μέχρι να φθάσετε στη ροπή που αναγράφεται στον Πίνακα 12-2. 

 

 
Σχ. 10.1 Ρύθμιση κλίσης πτερυγίων για φτερωτές με στροφείο από χάλυβα. 
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10.2 Φτερωτή ανεμιστήρα με στροφείο από αλουμίνιο 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η μετακίνηση της φτερωτής πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη φροντίδα. Αποφύγετε τυχόν χτυπήματα 
που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη ζυγοστάθμιση ή να παραμορφώσουν τη φτερωτή. 

 
10.2.1 Εγκατάσταση της φτερωτής 

 

1.-  Αν χρειαστεί, ελαττώστε τη διάμετρο του 
κινητήριου άξονα έως ότου φθάσετε την ονομαστική 
τιμή του, με ανοχή  +0/+5 μικρά. Κρατώντας τη 
φτερωτή ανυψωμένη, με τη βοήθεια κατάλληλων 
μέσων, πλησιάστε την στο μοτέρ και περάστε τον 
άξονα του μοτέρ (Φωτ. 19) μέσα στο άνοιγμα του 
ομφαλού του στροφείου. 

 

 

Φωτ. 19 

 

2.- Βρείτε τη γωνιακή θέση που επιτρέπει στη 
γλωσσίδα του άξονα να μπει μέσα στην υποδοχή 
του ομφαλού (Φωτ. 20). Σπρώξτε τη φτερωτή 
μέχρις ότου συνδεθεί σταθερά (κουμπωθεί) πάνω 
στον άξονα του μοτέρ. Η αυλάκωση εξαγωγής που 
υπάρχει πάνω στον ομφαλό πρέπει να βρίσκεται 
προς την πλευρά του ελευθέρου άκρου του άξονα 
(Φωτ. 21). 

 

 

Φωτ. 20 

 

Φωτ. 21 

 

Κινητήριος άξονας 

Αυλάκωση εξαγωγής 
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3.- Βάλτε μία σπειρωμένη ράβδο, με μία ροδέλα, 
έναν αποστάτη και ένα παξιμάδι  στο άνοιγμα του 
ομφαλού της φτερωτής, και βιδώστε την πάνω στον 
άξονα του μοτέρ (Φωτ. 22). Με το κατάλληλο κλειδί, 
περιστρέψτε το παξιμάδι, έως ότου η φτερωτή 
καταλάβει την έδρα της και έρθει σε επαφή με την 
κόντρα του κινητήριου άξονα (Φωτ. 23). 

 

 

Φωτ. 22 

 

Φωτ. 23 

 

4.- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη σπειρωμένη ράβδο, 
τη στρογγυλή πλάκα, τον αποστάτη και το παξιμάδι 
(Φωτ. 24). 

 

 

Φωτ. 24 
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5.- Περάστε τη βίδα στερέωσης της φτερωτής, με 
την αντίστοιχη ελατηριωτή ροδέλα, μέσα στην μη 
σπειρωμένη οπή της στρόγγυλης πλάκας και 
στερεώστε την πάνω στον άξονα του μοτέρ (Φωτ. 
25). 

 

 

Φωτ. 25 

 

6.- Σφίξτε τη βίδα μέχρι να φθάσετε στη ροπή που 
αναγράφεται στον Πίνακα 12-1 (Φωτ. 26). 

 

 

Φωτ. 26 

 

7.- Περιστρέψτε τη φτερωτή με το χέρι, για να 
ελέγξετε αν είναι κεντραρισμένη σε σχέση με το 
κέλυφος. Αν χρειαστεί, μετατοπίστε το μοτέρ ή 
ρυθμίστε τη βάση στήριξης. Αφού κεντράρετε τη 
φτερωτή, σφίξτε όλες τις βίδες στερέωσης της 
βάσης και του μοτέρ, τηρώντας τις ροπές που 
προτείνονται στον Πίνακα 12-1 (Φωτ. 27). 

 

 

Φωτ. 27 

 

Βίδα στερέωσης 
Ελατηριωτή 
ροδέλα 

Στρογγυλή 
πλάκα 
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10.2.2 Αποσυναρμολόγηση της φτερωτής 

 

1.- Συγκρατήστε τη φτερωτή, με τη βοήθεια 
κατάλληλων μέσων ανύψωσης. 

 

 

2.- Αφαιρέστε την κεντρική βίδα στερέωσης της 
φτερωτής (Φωτ. 28). 

 

Φωτ. 28 

 

3.- Ακουμπήστε την αιχμή της σπειρωμένης ράβδου 
του εξολκέα και αγκιστρώστε τους βραχίονες στην 
αυλάκωση εξαγωγής του ομφαλού του στροφείου 
(Φωτ. 29). 

 

Φωτ. 29 
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4.- Περιστρέψτε το μοχλό του εξολκέα, για να 
αποσυνδέσετε τη φτερωτή (Φωτ. 30). 

 

Φωτ. 30 

5.- Ανυψώστε και απομακρύνετε τη φτερωτή.  

10.2.3 Ρύθμιση κλίσης πτερυγίων 

 

Οι αλλαγές στα πτερύγια μπορεί να αλλοιώσουν τη ζυγοστάθμιση της φτερωτής. Για το λόγο αυτό, μετά τις 
αλλαγές κλίσης των πτερυγίων, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη ζυγοστάθμιση της φτερωτής, σε περίπτωση 
που  παρουσιαστούν ανώμαλοι κραδασμοί που οφείλονται στη μεταβολή της γωνίας. Έχετε υπόψη ότι όσο 
περισσότερο αυξάνεται η κλίση των πτερυγίων, τόσο περισσότερη ισχύς καταναλώνεται από τον 
ανεμιστήρα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν απαιτεί ισχύ μεγαλύτερη από αυτήν που διατίθεται: ελέγξτε 
την απορρόφησή του, κατά τη λειτουργία, και συγκρίνετέ την με τα στοιχεία που προτείνονται 
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Για διευκολυνθείτε σε αυτή την ενέργεια πρέπει να αποσπάσετε τη φτερωτή από τον άξονα πάνω στον οποίο 
είναι συνδεμένη (βλ. προηγούμενες παραγράφους 10.2.1 και 10.2.2).  

 

Ξεσφίξτε (χωρίς να τα αφαιρέσετε) τα παξιμάδια 
στερέωσης των ημιστροφείων που υποδεικνύονται 
με τον αριθμό 2. Περιστρέψτε τα πτερύγια μέχρι τη 
γωνία που επιθυμείτε. βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
πτερύγια έχουν την ίδια κλίση. Ξανασφίξτε τις βίδες 
στερέωσης 2 των ημιστροφείων (Φωτ. 31), μέχρι να 
φθάσετε στη ροπή που αναγράφεται στον Πίνακα 
12-1, για τις βίδες με κλάση αντοχής 8.8. Στη 
συνέχεια, ρίξτε λίγη κόλλα σπειρωμάτων. 

 

 

Φωτ. 31 
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1) Πτερύγιο 
2) Ημιστροφείο 
3) Βίδα στερέωσης 
4) Παξιμάδι στερέωσης 

 

Σχ. 10.2  Στερέωση πτερυγίων 

 

 

 
 

10.3 Αντικατάσταση εξαρτημάτων ιμαντοκίνησης 

10.3.1 Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των τροχαλιών 

 

1.- Ελέγξτε χονδρικά τον παραλληλισμό του άξονα 
του μοτέρ με τον άξονα της ιμαντοκίνησης.  

 

 

2.- Πριν βάλετε το δακτύλιο (Φωτ. 32) μέσα στην 
τροχαλία, καθαρίστε επιμελώς τα κωνικά μέρη και 
το άνοιγμα του δακτυλίου. 

 

 

Φωτ. 32 
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3.- Βάλτε τον δακτύλιο μέσα στο άνοιγμα της 
τροχαλίας, ευθυγραμμίζοντας τις σπειρωμένες 
μισές οπές της τροχαλίας με τις μη σπειρωμένες 
μισές οπές του δακτυλίου (Φωτ. 32). Οι οπές αυτές 
μπορεί να είναι 2 ή 3 (Σχ. 10.3), όπως φαίνεται και 
στον Πίνακα 9-1, ανάλογα με το μέγεθος τη 
τροχαλίας.  

  

Σχ. 10.3 Οπές τροχαλιών 

 

4.- Βιδώστε με το χέρι τις ακέφαλες βίδες, χωρίς να 
τις σφίξετε (Φωτ. 33). 

 

 

Φωτ. 33 

 

5.- βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του άξονα είναι 
καθαρή και βάλτε τη γλωσσίδα στερέωσης μέσα 
στην ειδική υποδοχή (Φωτ. 34). 

 

 

Φωτ. 34 
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6.- Βάλτε το σύνολο δακτύλιος-βίδες-τροχαλία 
πάνω στον άξονα του μοτέρ κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε η γλωσσίδα να εισχωρήσει μέσα στην ειδική 
υποδοχή που υπάρχει στο άνοιγμα του δακτυλίου. 
Αν χρειαστεί, ανοίξτε το άνοιγμα του δακτυλίου, 
βάζοντας ένα βάζοντας ένα κατάλληλο εργαλείο 
μέσα στη σχισμή του δακτυλίου (Φωτ. 35 και 36). 

 

 

Φωτ. 35 

 

 Φωτ. 36 

 

7.- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα κάποιο μικρό 
διάκενο μεταξύ της γλωσσίδας και της υποδοχής 
(Φωτ. 37). 

 

 

Φωτ. 37 

 

8.- Επαναλάβετε τις ενέργειες από 2 έως 7, για να 
μοντάρετε την τροχαλία πάνω στον άξονα 
μετάδοσης κίνησης.  

 

 

 

Διάκενο 



 

 96 από 122 MVC 02 Αναθ. 2 Ιούλιος 2015 

 

9.- Χρησιμοποιήστε μία πλατιά ράβδο (κανόνα) με 
επαρκές μήκος, για να ελέγξτε την ευθυγράμμισης 
των τροχαλιών (Φωτ. 38). Με ένα πλαστικό σφυρί, 
χτυπήστε τις δύο τροχαλίες για να μετατοπιστούν 
αξονικά, έως  ότου διορθωθεί το σφάλμα 
παραλληλισμού (Φωτ. 39). 

 

 

Φωτ. 38 

 

Φωτ. 39 

 

10.- 
Μετατοπίστε 
το μοτέρ, για 
να διορθώσετε 
το σφάλμα 
ευθυγράμμισης 
(Σχ. 10.4 και 
10.5). 

 
 

 

 Σχ. 10.4 Σφάλμα γωνιακής ευθυγράμμισης Σχ. 10.5 Σφάλμα παραλληλισμού 

 

11.- Σφίξτε εναλλάξ τις βίδες των τροχαλιών (Φωτ. 
40), μέχρι να φθάσετε στη ροπή που αναγράφεται 
στον Πίνακα 10-1.  

 

 

Φωτ. 40 

 

 

 

Απόκλιση 
Απόκλιση 
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12.- Ελέγξτε ξανά την ευθυγράμμιση των 
τροχαλιών. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η κακή ευθυγράμμιση προκαλεί ανώμαλη φθορά και αύξηση της τριβής των ιμάντων, καθώς 
και αύξηση της ισχύος που απορροφάται από το σύστημα ιμαντοκίνησης, του θορύβου και των 
κραδασμών. Κατά συνέπεια, ελαττώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων. 

 

Σε γενικές γραμμές, η ανοχή ευθυγράμμισης των τροχαλιών σε συστήματα μετάδοσης κίνησης με 
τραπεζοειδείς ιμάντες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 0,5 μοίρες ή 5 mm ανά 500 mm απόστασης μεταξύ 
των αξόνων (Σχ. 10.4 και 10.5). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για να αποσυναρμολογήστε τις τροχαλίες: Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης και βάλτε μία ή δύο 
από αυτές στις ελεύθερες οπές. Στη συνέχεια, βιδώστε μέχρι τέρμα, έως ότου απελευθερωθεί ο 
δακτύλιος.  

 

 

Τύπος 

Δακτύλιος Βίδες 

Μήκος 

 [mm] 

Μέγ. 
διάμετρος 

 [mm] 

Αρ. Withworth 
Μήκος 

 [mm] 

Εξάγωνο 
κλειδί 

Ροπή 
σφιξίματος 

 [N.m] 

1008 (25.20) 22,3 35 2 1/4 13 3 5,5 

1108 (28.20) 22,3 38 2 1/4 13 3 5,5 

1210 (30.25) 25,4 47 2 3/8 16 5 20 

1215 (30.40) 38,1 47 2 3/8 16 5 20 

1310 (35.25) 25,4 52 2 3/8 16 5 20 

1610 (40.25) 25,4 57 2 3/8 16 5 20 

1615 (40.40) 38,1 57 2 3/8 16 5 20 

2012 (50.30) 31,8 70 2 7/16 22 5 20 

2517 (65.45) 44,5 85 2 1/2 25 6 50 

3020 (75.50) 50,8 108 2 5/8 32 8 90 

3030 (75.75) 76,2 108 2 5/8 32 8 90 

3535 (90.90) 88,9 127 3 1/2 38 10 115 

4040 (100.100) 101,6 146 3 5/8 44 14 170 

4545 (115.115) 114,3 162 3 3/4 51 14 195 

5050 (125.125) 127 178 3 7/8 57 17 275 

Πίνακας 10-1 Ροπή σύσφιγξης 
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10.3.2 Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των ιμάντων 

 

1.- Αφού ελέγξτε τη σωστή ευθυγράμμιση των 
τροχαλιών, τοποθετήστε τους ιμάντες. Μη 
χρησιμοποιείτε εργαλεία για να τοποθετήσετε 
βεβιασμένα τους ιμάντες μέσα στην τροχαλία (Φωτ. 
41, 42 και 43). Αν χρειαστεί, ελαττώστε την 
απόσταση μεταξύ των κέντρων των τροχαλιών, 
μετατοπίζοντας το μοτέρ.  

 

 

Φωτ. 41 

 

Φωτ. 42 

 

Φωτ. 43 

2.- Ελέγξτε το τέντωμα των ιμάντων. Για να κάνετε 
αυτή την ενέργεια, συμβουλευτείτε την παράγραφο 
8.4 αυτού του εγχειριδίου.  

 

 

3.- Αν το τέντωμα των ιμάντων είναι ανεπαρκές, 
πρέπει να μετατοπίσετε το μοτέρ για να τεντωθούν. 
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Στους ανεμιστήρες της κατασκευαστικής διάταξης 9 
(μοτέρ στερεωμένο στην πλευρά της έδρας), 
περιστρέψτε τους εντατήρες, για να μετατοπίσετε 
την πλάκα έδρασης του μοτέρ (Φωτ. 44). 

 

 

Φωτ. 44 

 

Στους ανεμιστήρες του τρόπου Κατασκευής 12 (με 
το μοτέρ στερεωμένο στο δάπεδο), πρέπει να 
ξεσφίξετε ελαφρά της βίδες στερέωσης του μοτέρ 
στην πλάκα έδρασης και να περιστρέψετε τους 
εντατήρες, για να το μετατοπίσετε. Στη συνέχεια, 
ξανασφίξτε τις βίδες στερέωσης (Φωτ. 45).  

 

 

Φωτ. 45 

 

4.  Ελέγξτε πάλι την ευθυγράμμιση των τροχαλιών.  

 

5.- Μοντάρετε όλους τους προφυλακτήρες του 
συστήματος ιμαντοκίνησης.  

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Μετά από τις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας, σταματήστε το ανεμιστήρα και αν ελέγξτε οι βίδες 
στερέωσης των τροχαλιών είναι ακόμη βιδωμένες σταθερά. 

 

6.- Για να αφαιρέσετε τους ιμάντες επαναλάβετε τις 
παραπάνω ενέργειες με αντίστροφη σειρά.  

 

 

 

Εντατήρας 

 

Βίδες στερέωσης του 

μοτέρ  
Εντατήρας 
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10.4 Αντικατάσταση άξονα-ρουλεμάν με έδρανο μονομπλόκ 

10.4.1 Αποσυναρμολόγηση άξονα με έδρανο μονομπλόκ 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να γίνουν σε ένα άκρως καθαρό 
περιβάλλον, για να αποφευχθεί η είσοδος ακαθαρσιών μέσα στο έδρανο. 

 

 

Τα έδρανα μονομπλόκ των ανεμιστήρων με 
μετάδοση κίνησης FVI (Φωτ. 46) είναι δύο τύπων. 
Η διαφορά τους εξαρτάται από τον τύπο ρουλεμάν 
που εγκαθίσταται στην πλευρά της τροχαλίας ή του 
συνδέσμου (πλευρά μετάδοσης κίνησης ΠΤ):  

 

Φωτ. 46.- Έδρανο μονομπλόκ. 

 

 Έδρανο τύπου ST…A… με σταθερό ρουλεμάν με σφαίρες από την πλευρά μετάδοσης κίνησης (Σχ. 10.6). 

 Έδρανο τύπου ST…Β… με σταθερό ρουλεμάν με κυλινδράκια από την πλευρά μετάδοσης κίνησης (Σχ. 
10.7). Στην πλευρά του ρουλεμάν με κυλινδράκια είναι χαραγμένη η ένδειξη CR (πάνω στον άξονα). 

 

Και στους δύο τύπους εδράνων, στην πλευρά της φτερωτής (ΠΦ), υπάρχει ένα ρουλεμάν με σφαίρες. 

 

 

 

 

 

Σχ. 10.6  Έδρανο μονομπλόκ ST…A… με ακτινικά ρουλεμάν με σφαίρες, τόσο στην πλευρά της φτερωτής, όσο 
και στην πλευρά μετάδοσης κίνησης 

 

Πλευρά φτερωτής 
(LG) 

Έδρανο τύπου ST…A… 
Ρουλεμάν με σφαίρες/σφαίρες 

Πλευρά Τροχαλίας 
(LP) 
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Σχ. 10.7  Έδρανο μονομπλόκ ST…B… με ακτινικό ρουλεμάν με σφαίρες στην πλευρά της φτερωτής και με 
κυλινδράκια στην πλευρά μετάδοσης κίνησης 

 

Στα έδρανα τύπου ST…B… η εξαγωγή του άξονα πρέπει να γίνει από την πλευρά της φτερωτής. Στα έδρανα 
τύπου ST…A… η εξαγωγή του άξονα πρέπει να γίνεται και από τις δύο πλευρές. Σας συνιστούμε πάντως να 
βγάζετε τον άξονα πάντοτε από την πλευρά της φτερωτής. Ειδικά, όταν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του 
εδράνου που πρέπει να ξεμοντάρετε. 

Η διαδικασία για την αποσυναρμολόγηση του άξονα είναι η εξής: 

 

1.- Στα έδρανα που έχουν εγκατεστημένο ανεμιστηράκι ψύξης, ξεμοντάρετέ το (Σχ. 10.8). 

 

 

 

 

Σχ. 10.8  Έδρανο με ανεμιστηράκι ψύξης 

 

Έδρανο τύπου ST…B… 
Ρουλεμάν με σφαίρες/κυλινδράκια 

Πλευρά φτερωτής 
(LG) 

Πλευρά Τροχαλίας 
(LP) 
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2.- Αφαιρέστε τα δύο δαχτυλίδια στεγανοποίησης 
VA που υπάρχουν μεταξύ του άξονα και των δύο 
καλυμμάτων των άκρων του εδράνου (Φωτ.  47). 

 

 

Φωτ. 47 

 

3.- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης και αφαιρέστε το 
κάλυμμα από την πλευρά της φτερωτής  (Φωτ. 48). 

 

 

Φωτ. 48 

 

4.- Βγάλτε τον άξονα.  

 

 

 

Στα έδρανα ST…A…, ως τελευταία ενέργεια, 
βγάλτε έξω εντελώς τον άξονα. Μαζί με τον άξονα 
βγαίνουν και τα δύο ρουλεμάν, τόσο αυτό που είναι 
στην πλευρά της φτερωτής, όσο και εκείνο στην 
πλευρά της μετάδοσης κίνησης (Φωτ. 49). Για να 
αποσυναρμολογήσετε τα ακτινικά ρουλεμάν, 
χρησιμοποιήστε έναν εξολκέα.  

 

 

Φωτ. 49 
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Στα έδρανα ST…B…, βγάλτε μόνο ένα τμήμα του 
άξονα, ακουμπώντας τον σε μία ενδιάμεση θέση 
(Φωτ. 50). 

 

 

Φωτ. 50 

 

5.- Με τον άξονα μισοβγαλμένο από το έδρανο, 
αφαιρέστε ελαστικό δακτύλιο (Seeger), που 
βρίσκεται μέσα στην υποδοχή του εδράνου, από 
την πλευρά της φτερωτής, χρησιμοποιώντας την 
κατάλληλη πένσα (Φωτ. 51). 

 

 

Φωτ. 51 

 

6.- Βγάλτε εντελώς τον άξονα. Μαζί με τον άξονα 
βγαίνουν: το ρουλεμάν προς την πλευρά της 
φτερωτής, ο δακτύλιος Seeger που συγκρατεί το 
ρουλεμάν πάνω στον άξονα, το δισκάκι 
συγκράτησης του γράσου, ο εσωτερικός δακτύλιος 
του ρουλεμάν και ο ενδεχόμενος δακτύλιος Seeger 
που συγκρατεί το ρουλεμάν πάνω στον άξονα 
(Φωτ. 52). 

 

 

Φωτ. 52 

 



 

 104 από 122 MVC 02 Αναθ. 2 Ιούλιος 2015 

 

7.- Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα 
από την πλευρά της τροχαλίας (Φωτ. 53). 

 

 

 

Φωτ. 53 

 

8.- Βγάλτε το υπόλοιπο τμήμα (κλωβός, 
κυλινδράκια και εξωτερικό δαχτυλίδι) του ρουλεμάν 
(Φωτ. 54).  

 

 

Φωτ. 54 

 

9.- Αφαιρέστε ελαστικό δακτύλιο (Seeger), που 
βρίσκεται μέσα στην πλευρά μετάδοσης κίνησης, 
από την πλευρά της φτερωτής, χρησιμοποιώντας 
την κατάλληλη πένσα (Φωτ. 55). 

 

 

Φωτ. 55 
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10.4.2 Μοντάρισμα άξονα με έδρανο μονομπλόκ 

Οι ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να γίνουν σε ένα άκρως καθαρό περιβάλλον, για να 
αποφευχθεί η είσοδος ακαθαρσιών μέσα στο έδρανο. 

 

10.4.2.1 Έδρανα τύπου ST… A… 

 

1.- Μοντάρετε τα ρουλεμάν και στις δύο πλευρές 
του άξονες του άξονα μετάδοσης κίνησης (Φωτ. 
56). Προθερμαίνετε το εσωτερικό δαχτυλίδι των 
ρουλεμάν, σε θερμοκρασία περίπου 70°C, πριν την 
τοποθέτηση ή χρησιμοποιήσετε μία πρέσα ή ένα 
σφυρί. 

 

 

Φωτ. 56 

 

2.- Βάλτε ολόκληρο τον άξονα, μαζί με τα 
ρουλεμάν, μέσα στο έδρανο (Φωτ. 57) 

 

 

 

Φωτ. 57 

 

3.- Γρασάρετε τα ρουλεμάν με τον τύπο γράσου 
που προτείνεται στην παράγραφο 8.1. Γεμίστε 
εντελώς το ρουλεμάν, αλλά μόνο μερικώς τον 
ελεύθερο χώρο της υποδοχής. 
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4.- Βιδώστε τα καλύμματα στα δύο άκρα του 
εδράνου (Φωτ. 58).  

 

 

 

Φωτ. 58 

 

5.- Τοποθετήστε τα δύο δαχτυλίδια στεγανοποίησης 
VA μεταξύ του άξονα και των δύο καλυμμάτων των 
άκρων του εδράνου (Φωτ.  59). 

 

 

 

Φωτ. 59 

 

10.4.2.2 Έδρανα τύπου ST…B… 

 

1.- Βάλτε το δισκάκι συγκράτησης γράσου μέχρι την 
κόντρα του άξονα, προς την πλευρά της μετάδοσης 
κίνησης (Φωτ. 55). 

Προσέξτε την πλευρά τοποθέτησης του δίσκου 
συγκράτησης γράσου (Σχ. 10.7 και Φωτ. 60). 

 

 

 

Φωτ. 60 
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2.- Τοποθετήστε τον ελαστικό δακτύλιο Seeger 
(που θα στερεωθεί στο έδρανο) πάνω στον άξονα, 
προς την πλευρά της φτερωτής. Ο δακτύλιος 
παραμένει αναρτημένος στον άξονα, αλλά όχι 
στερεωμένος. (Φωτ. 61). 

 

 

 

Φωτ. 61 

 

3.- Βάλτε το ρουλεμάν πάνω στον άξονα, προς την 
πλευρά της φτερωτής, και στερεώστε το με τον 
ελαστικό δακτύλιο Seeger (Φωτ. 62).  

Προθερμαίνετε το εσωτερικό δαχτυλίδι του 
ρουλεμάν, σε θερμοκρασία περίπου 70°C, πριν την 
τοποθέτηση, ή χρησιμοποιήσετε μία πρέσα ή ένα 
σφυρί. 

 

 

 

Φωτ. 62 

 

4.- Βάλτε το εσωτερικό δαχτυλίδι του ρουλεμάν 
πάνω στον άξονα, προς την πλευρά της μετάδοσης 
κίνησης, και στερεώστε το με τον ελαστικό δακτύλιο 
Seeger (Φωτ. 63) . Προθερμαίνετε το εσωτερικό 
δαχτυλίδι του ρουλεμάν, σε θερμοκρασία περίπου 
70°C, πριν την τοποθέτηση, ή χρησιμοποιήσετε μία 
πρέσα ή ένα σφυρί.  

 

 

 

Φωτ. 63 
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5.- Στερεώστε τον ελαστικό δακτύλιο Seeger μέσα 
στην υποδοχή που υπάρχει στο έδρανο, προς την 
πλευρά μετάδοσης κίνησης (Φωτ. 64). 

 

 

 

Φωτ. 64 

 

6.- Βάλτε μερικώς τον άξονα, με μονταρισμένα 
πάνω όλα τα εξαρτήματα, μέσα στο έδρανο. Η 
εισαγωγή πρέπει να γίνει από την πλευρά της 
φτερωτής. Βάλτε πρώτα το άκρο του άξονα όπου 
βρίσκονται το εσωτερικό δαχτυλίδι του ρουλεμάν με 
κυλινδράκια και το δισκάκι συγκράτησης γράσου 
(Φωτ. 65). 

 

 

 

Φωτ. 65 

 

7.- Πριν από τη ολική εισαγωγή του άξονα, 
ακουμπήστε το σε μία ενδιάμεση θέση και 
στερεώστε τον αναρτημένο ελαστικό δακτύλιο 
Seeger, μέσα στην υποδοχή που υπάρχει στο 
έδρανο προς την πλευρά της φτερωτής (Φωτ. 66). 

 

 

 

Φωτ. 66 
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8.- Βάλτε τον άξονα μέχρι τέρμα (Φωτ. 67). 

 

 

 

Φωτ. 67 

 

9.- Τοποθετήστε , από την πλευρά της μετάδοσης 
κίνησης, τα υπόλοιπα εξαρτήματα του ρουλεμάν με 
κυλινδράκια: κλωβός, κυλινδράκια και εξωτερικό 
δαχτυλίδι (Φωτ. 68). 

 

 

 

Φωτ. 68 

 

10.- Γρασάρετε τα ρουλεμάν με τον τύπο γράσου 
που προτείνεται στην παράγραφο 8.1. Γεμίστε 
εντελώς το ρουλεμάν, αλλά μόνο μερικώς τον 
ελεύθερο χώρο της υποδοχής (Φωτ. 69).  

 

 

 

Φωτ. 69 
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11.- Βιδώστε τα καλύμματα στα δύο άκρα του 
εδράνου (Φωτ. 70).  

 

 

 

Φωτ. 70 

 

12.- Τοποθετήστε τα δύο δαχτυλίδια 
στεγανοποίησης VA μεταξύ του άξονα και των δύο 
καλυμμάτων των άκρων του εδράνου (Φωτ.  71). 

 

 

 

Φωτ. 71 
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11 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Στο τέλος της ζωής του ανεμιστήρα, για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε τα διάφορα εξαρτήματα και να προβείτε 
στην επιλεκτική διάθεση των απορριμμάτων, πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την μηχανή όπως 
περιγράφεται παρακάτω. Πριν τη διάλυση, ο χρήστης πρέπει να αφαιρέσει το γράσο που υπάρχει μέσα στα 
ρουλεμάν και να καθαρίσει τα διάφορα μέρη. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ελέγξτε επιμελώς αν το ρευστό που επεξεργάζεται ο ανεμιστήρας περιέχει τοξικές και/ή 
διαβρωτικές ουσίες. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εξαρτημάτων (κέλυφος, πλάκα έδρασης, στόμια, βάση, ρουλεμάν, 
προφυλακτήρες, τροχαλίες, δακτύλιοι) είναι κατασκευασμένα με μεταλλικό υλικό (ατσάλι και μαντέμι) και, 
κατά συνέπεια, μπορούν να διατεθούν όλα μαζί. 

Η φτερωτή είναι κατασκευασμένη με τα υλικά που αναγράφονται στον Πίνακα 11-1. 

Το μοτέρ και τα ενδεχόμενα σερβομοτέρ πρέπει να διατεθούν ξεχωριστά, ως ηλεκτρικά απορρίμματα. 

Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης και σχεδόν όλοι οι αποσβεστήρες κραδασμών είναι από λάστιχο. 

Τα περισσότερα αξεσουάρ είναι επίσης μεταλλικά. Εξαιρούνται οι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι 
αποτελούνται από δύο μεταλλικές φλάντζες, συνδεμένες μεταξύ τους, με βίδες, με ένα υφαντό σύνδεσμο 
από pvc ή ίνες γυαλιού μα αλουμίνιο. 

Οι εργασίες διάλυσης του ανεμιστήρα μπορούν να εκτελεστούν στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένος (αν οι 
συνθήκες εργασίας/ασφαλείας) το επιτρέπουν ή μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο χώρο, ακολουθώντας τις 
οδηγίες του κεφαλαίου 4 του παρόντος εγχειριδίου. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όλες οι ενέργειες αποσυναρμολόγησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από 
εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η κάθε ενέργεια αποσυναρμολόγησης πρέπει να εκτελείται: 

 Αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι εντελώς σταματημένος (φτερωτή ακίνητη)  
και ότι το μοτέρ έχει αφαιρεθεί από εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους τεχνικούς. 

 Αφού προετοιμάσετε το χώρο εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό, εξουδετερώστε όλα τα 
στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στις εργασίες της διάλυσης. 

 

 

 

Σε γενικές γραμμές, δε χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός για την διάλυση των μερών του 
ανεμιστήρα. 

 

Οι εργασίες αποσυναρμολόγησης εκτελούνται ακολουθώντας αντίστροφα τις διαδικασίες συναρμολόγησης, 
που περιγράφονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 10. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο εγκατάστασης, οποιοδήποτε εξάρτημα είναι συνδεμένο στις 
φλάντζες του ανεμιστήρα πρέπει να αποσυνδεθεί και να αποσπαστεί, πριν συνεχίσετε. 

 

 

Σειρά ανεμιστήρα Υλικό 
πτερυγίων 

Υλικό ομφαλού Δακτύλιος σύνδεσης 

EF, ES, EB, EFR, ESR, EQ, EK, ET  Αλουμίνιο Αλουμίνιο - 

EF, ES, EB, EFR, ESR … /H o …/K Αλουμίνιο Ατσάλι Χυτοσίδηρος (μαντέμι) 

AF Ατσάλι Ατσάλι - 

EP Πλαστικό Αλουμίνιο - 

Πίνακας 11-1 Υλικά κατασκευής φτερωτών αξονικών ανεμιστήρων 

 

 

 

11.1 Αξονικοί ανεμιστήρες κατασκευαστικής διάταξης 4 

 

 

 

 

Σχ. 11-1 Αναλυτικό σχήμα ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 4 

 

Με βάση το Σχήμα  11-1, η σωστή διαδικασία αποσυναρμολόγησης ενός ανεμιστήρα με κατασκευαστική 
διάταξη 4 είναι: 

 

 Προφυλακτήρες (1) (αν υπάρχουν) 

 Στόμιο (2) (αν υπάρχει)      

 Φτερωτή (3)      (παρ. 10.1.2 και 10.2.2) 

 Μοτέρ (4)       
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11.2 Αξονικοί ανεμιστήρες κατασκευαστικής διάταξης 1-9 

 

 

 

 

 

Σχ. 11-2 Αναλυτικό σχήμα ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 9 

 

 

Με βάση το Σχήμα 11-2, η σωστή διαδικασία αποσυναρμολόγησης ενός ανεμιστήρα με κατασκευαστική 
διάταξη 9 είναι: 

 

 Προφυλακτήρες (1)     

 Στόμιο (2) (αν υπάρχει)  

 Εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης (3)    (παρ. 10.3) 

 Μοτέρ (4) 

 Φτερωτή (5)       (παρ. 10.1.2 και 10.2.2) 

 Έδρανο (6) και ανεμιστηράκι ψύξης (αν υπάρχει)   (παρ. 10.4.1) 

 Παρέμβυσμα στεγανότητας (αν υπάρχει)       
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11.3 Αξονικοί ανεμιστήρες κατασκευαστικής διάταξης 12 

 

 

 

Σχ. 11-3 Αναλυτικό σχήμα ανεμιστήρα κατασκευαστικής διάταξης 12 

 

 

Με βάση το Σχήμα 11-3, η σωστή διαδικασία αποσυναρμολόγησης ενός ανεμιστήρα με κατασκευαστική 
διάταξη 12 είναι: 

 

 Προφυλακτήρες (1)     

 Στόμιο (2) (αν υπάρχει)  

 Εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης (3)   (παρ. 10.3) 

 Μοτέρ (4) 

 Βάση (5) 

 Πόδια (6) 

 Φτερωτή (7)      (παρ. 10.1.2 και 10.2.2) 

 Έδρανο (8) και ανεμιστηράκι ψύξης (αν υπάρχει)  (παρ. 10.4.1) 

 Παρέμβυσμα στεγανότητας (αν υπάρχει)       
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12 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

12.1 Ροπές σύσφιγξης των βιδών 

 
Οι ροπές M του πίνακα 12-1 ισχύουν αν πληρούνται τα εξής: 
 

 Βίδες με εξάγωνη κεφαλή τύπου UNI 5737, βίδες με κυλινδρική κεφαλή τύπου UNI 5931 και UNI 6107, για 

τα προϊόντα της στάνταρ παραγωγής. 

 Η ροπή σύσφιγξης πρέπει να εφαρμόζεται αργά, με δυναμομετρικά κλειδιά (ροπόκλειδα). 

Κρατώντας σταθερές τις τιμές αρχικής φόρτισης, οι ροπές σύσφιγξης πρέπει να μεταβληθούν ως εξής στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

 αύξηση κατά 5% για βίδες με πλατιά κεφαλή UNI 5712 

 μείωση κατά 10% για γαλβανισμένες με ψευδάργυρο και λαδωμένες βίδες 

 μείωση κατά 20% για γαλβανισμένες με φώσφορο και λαδωμένες βίδες 

 μείωση κατά 10%, αν το σφίξιμο γίνεται με παλμικά εργαλεία σύσφιγξης. 

 

D x βήμα 
mm 

Sr 
 

mm² 

8,8 10,9 12,9 

M 
Nm 

M 
Nm 

M 
Nm 

6 x 1 20,1 10,4 15,3 17,9 

7 x 1 28,9 17,2 25 30 

8 x 1,25 36,6 25 37 44 

10 x 1,5 58 50 73 86 

12 x 1,75 84,3 86 127 148 

14 x 2 115 137 201 235 

16 x 2 157 214 314 368 

18 x 2,5 192 306 435 509 

20 x 2,5 245 432 615 719 

22 x 2,5 303 592 843 987 

24 x 3 353 744 1060 1240 

27 x 3 459 1100 1570 1840 

30 x 3,5 561 1500 2130 2500 

 

Πίνακας 12-1 Ροπές σύσφιγξης M για βίδες με μετρικό σπείρωμα ISO 
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Ροπές σύσφιγξης για βίδες στερέωσης με κλάση αντοχής 12.9 των πτερυγίων αλουμινίου των 
ανεμιστήρων με ομφαλό από χάλυβα 

Βίδα Ροπή (Nm) Η ροπή πρέπει να εφαρμόζεται με 
τη βοήθεια ενός ροπόκλειδου. 

Μη χρησιμοποιείτε γαλβανισμένες 
βίδες. 

M8 30 

M10 60 

M12 80 

M16 110 

Πίνακας 12-2 Ροπές σύσφιγξης για βίδες στερέωσης των πτερυγίων αλουμινίου των ανεμιστήρων με ομφαλό 
από χάλυβα 
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12.2 Check List χορήγησης στην παραγωγή 

Οι παρακάτω έλεγχοι είναι απαραίτητοι, αλλά θα μπορούσαν να είναι ανεπαρκείς για χώρους που 
παρουσιάζουν ειδικούς τύπους κινδύνων. 

 

CHECK LIST ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. ΣΕΙΡΑΣ ΕΤΟΣ 

Εξακριβώστε την κατασκευαστική διάταξη, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
παραγράφου 3.1. 

A    B    C    D  

Ελέγξτε τη συμβατότητα του ανεμιστήρα με τον προορισμό χρήσης OK  

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της πινακίδας του ανεμιστήρα και του μοτέρ είναι 
συμβατά με το δελτίο μετάδοσης κίνησης (αν υπάρχει). 

OK  

Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού δικτύου είναι συμβατά με αυτά 
με αυτήν που αναγράφονται στην πινακίδα (συχνότητα, τάση, σύνδεση). Για 
περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του μοτέρ. 

OK  

Ελέγξτε τη λειτουργία του διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας του μοτέρ και των 
ενδεχόμενων βοηθητικών κυκλωμάτων (π.χ., θερμαντικά στοιχεία). OK  

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα μέσα στον ανεμιστήρα. OK  

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες βίδες OK  

Ελέγξτε αν είναι σφιγμένες καλά οι βίδες, σύμφωνα με τον Πίνακα 12-1 
(φτερωτή, έδρανα, θεμελίωση, ενδεχόμενο σύστημα μετάδοσης κίνησης). OK  

Βεβαιωθείτε ότι στην πόρτα πρόσβασης στο χώρο του ανεμιστήρα λειτουργεί το 
σύστημα ασφαλείας (ενδομανδάλωσης) ή των προστατευτικών φραγμών (αν 
είναι απαραίτητα). 

OK  

Ελέγξτε την κατάσταση λίπανσης των ρουλεμάν 
(συμπεριλαμβανομένων του μοτέρ, αν είναι λιπαινόμενα) OK  

Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του εύκαμπτου συνδέσμου (κόπλερ) (αν υπάρχει). 
Βλ. παρ. 8.5. OK  

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιστρεφόμενα μέρη περιστρέφονται απρόσκοπτα. OK  

Ελέγξτε τη φορά περιστροφής και την κατεύθυνση ροής του ανεμιστήρα OK  

Ελέγξτε αν υπάρχει η διαδικασία ασφαλείας για την πρόσβαση στον ανεμιστήρα OK  

Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν εκπαιδευτεί OK  

Ημερομηνία:  

Υπογραφή:  
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12.3 Χρονοδιάγραμμα συντήρησης 
 
Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποτελεί μια ενδεικτική βάση εργασίας. Ο πελάτης πρέπει να το λάβει 
υπόψη του, αλλά να οργανώσει τις εργασίες ανάλογα με τις υποχρεώσεις του. 
 
 

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης ανάλογα με το βαθμό καταπόνησης 

 
Καταπόνηση 

Υψηλή Μεσαία Χαμηλή 

Για όλους τους ανεμιστήρες  

1 
Ελέγξτε την κατάσταση των προφυλακτήρων και των 
εικονογραμμάτων. Βλ. παρ. 1.3 και 6.2.1. 

1 μήνας 1 μήνας 1 μήνας 

2 
Ελέγξτε αν όλες οι βίδες είναι σφιγμένες καλά, σύμφωνα με τον 
Πίνακα 12-1. Ειδικά αν υπάρχουν κυκλικές βαθμιαίες θερμικές 
μεταβολές. 

1 μήνας 3 μήνες 6 μήνες 

3 
Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή δεν παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή 
διάβρωσης.  Βλ. παρ. 6.2.2 και 6.2.3. 

1 μήνας 3 μήνες 6 μήνες 

4 Ελέγξτε αν η φτερωτή είναι καθαρή 1 μήνας 6 μήνες 
12 

μήνες 

5 
Βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζονται επικίνδυνοι κραδασμοί. Βλ. και 
παρ. 3.8.4. 

1 μήνας 6 μήνες 
12 

μήνες 

6 Βεβαιωθείτε ότι δεν ακούγονται παράξενοι θόρυβοι 1 μήνας 6 μήνες 
12 

μήνες 

7 
Ελέγξτε την κατάσταση λίπανσης των ρουλεμάν του μοτέρ. Βλ. παρ. 
8.1 

1 μήνας 6 μήνες 
12 

μήνες 

8 
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές παραμέτρους λειτουργίας του μοτέρ και των 
εγκατεστημένων σερβομοτέρ 

1 μήνας 6 μήνες 
12 

μήνες 

9 Ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση 1 μήνας 6 μήνες 
12 

μήνες 

Επίσης, για τους ανεμιστήρες με ιμαντοκίνηση 

10 Ελέγξτε το τέντωμα και τη φθορά των ιμάντων.  Βλ. παράγρ. 8.4. 1 μήνας 3 μήνες 6 μήνες 

11 
Ελέγξτε την κατάσταση λίπανσης των ρουλεμάν. Σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.1. 

Βλ. δελτίο μετάδ. κίνησης 

12 
Ελέγξτε τη θερμοκρασία των εδράνων που περικλείουν ρουλεμάν. 
Μετά από μία αρχική αύξηση, που οφείλεται στο στρώσιμο, η τιμή της 
θερμοκρασίας πρέπει να παραμένει σταθερή. 

1 μήνας 3 μήνες 6 μήνες 

Επίσης, για τους ανεμιστήρες με ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) 

13 
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση και τη λίπανση του συνδέσμου (κόπλερ) 
Βλ. παράγρ. 8.5. 

1 μήνας 6 μήνες 
12 

μήνες 
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12.4 Σύστημα μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης 

Η ενεργειακή απόδοση του ανεμιστήρα, σύμφωνα με τη Οδηγία 2009/125/ΕΕ - Κανονισμός 327/2011/ΕΕ, 
υπολογίζεται πραγματοποιώντας μία δοκιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 5801. 

Η μέτρηση πραγματοποιείται με τον θάλαμο σε αναρρόφηση, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα (εγκατάσταση 
τύπου «e» – μέτρηση με τοίχο ακροφυσίων, σύμφωνα με το σημείο 30 του προτύπου UNI EN ISO 5801): 
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13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Atex:  14, 27, 28 

inverter:  31, 32, 66 

αγωγός:  56 

 γείωσης:  56 

αέρας:  10, 14, 17, 29, 30, 35, 58, 65, 66 

 καθαρός:  58 

αισθητήρια:  61 

ακουστική:  7, 10, 34, 37, 38, 39, 40 

αλυσίδες:  41, 42, 46 

αναρρόφηση:  6, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 29, 35, 49, 
50, 59, 65, 76 

αναρρόφησης:  27, 38, 40, 49, 59, 119 

ανεμιστηράκι ψύξης:  13, 101, 113, 114 

ανεμιστήρας:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 
70, 74, 76, 77, 79, 80, 87, 88, 92, 99, 100, 111, 112, 
113, 114, 116, 117, 118, 119 

ανύψωση:  3, 6, 9, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 67, 91 

αξεσουάρ:  13, 17, 28, 35, 111, 118 

αξιοπιστία:  15, 67 

άξονας:  5, 13, 29, 32, 44, 51, 52, 55, 68, 78, 80, 81, 82, 
83, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110 

απευθυγράμμιση:  48, 96 

απόδοση:  5, 17, 28, 117, 119 

 ενεργειακή:  5, 119 

αποσυναρμολόγηση:  5, 80, 83, 93, 98, 101, 111, 112, 
113, 114 

απώλεια ισορροπίας:  66 

αριθμός σειράς:  18, 21, 22, 77 

αρχική φόρτιση:  74 

ασφάλεια:  3, 8, 9, 15, 16, 17, 28, 30, 32, 46, 56, 60, 61, 
62, 67, 68, 111, 117 

αφαίρεση:  9, 17, 28, 29 

βαθμός:  10, 17, 33, 58 

βάση:  3, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 42, 48, 51, 
52, 53, 54, 68, 80, 83, 87, 90, 99, 111, 118 

βαφή:  14, 62, 64 

βίδες και συναφή:  3, 5, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 48, 49, 51, 
52, 53, 54, 60, 61, 62, 92, 99, 111, 115, 116, 117, 118 

βίδες:  7, 28, 29, 55, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 
97, 99, 102, 104, 115, 116 

γείωση:  56 

γλωσσίδα:  88, 94, 95 

γράσο:  7, 60, 68, 69, 70, 105, 109, 111 

γωνία:  72, 87, 92 

δακτύλιοι (μούφες):  53, 55, 81, 82, 84, 86, 93, 94, 95, 97, 
111 

δακτύλιος:  61, 70, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110 

 ελαστικός:  103, 104, 107, 108 

 εξωτερικός:  61, 70, 104, 109 

 εσωτερικός:  103, 105, 107, 108 

 Seeger:  103 

διάβρωση απόξεσης:  62 

διάβρωση:  62, 63, 118 

διάκενα (τζόγοι):  6, 7, 51, 52, 71, 72, 74, 83, 95 

διακίνηση:  3, 9, 28, 41, 46, 67, 80, 88 

διάλυση:  80, 111 

διάμετρος:  51, 52, 73, 81, 88 

διάρκεια:  15, 68 

δίκτυα:  6, 7, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 56, 61 

δονήσεις/κραδασμοί:  3, 10, 14, 17, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 
48, 51, 52, 61, 62, 77, 87, 92, 97, 118 

εγκατάσταση:  14, 16, 17, 27, 29, 56, 60, 65, 76 

έδρανα:  5, 7, 13, 48, 52, 55, 60, 61, 68, 69, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 118 

 μονομπλόκ:  5, 52, 100, 105 

εικονογράμματα:  9, 28, 42, 44, 45, 118 

εκπομπές:  3, 34 

 ακουστικές:  3, 34 

έκρηξη:  14, 28 

έλεγχοι:  4, 13, 15, 28, 30, 31, 47, 48, 55, 56, 60, 61, 62, 
64, 76, 82, 87, 92, 117 

εμπόδια:  80, 111 

ενέργεια:  10, 13, 14, 60, 61 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό:  41, 48, 49, 56, 67, 80, 
111 

εξοπλισμός:  41, 48, 49, 67, 80, 91, 111 

επανασυναρμολόγηση:  76, 80 

επιθεώρηση:  9, 30, 62, 66, 67 

επιφάνειες:  10, 29, 35, 46, 64, 67, 81, 94 

εργαλεία:  17, 81, 86, 95, 98 

ευθυγράμμιση:  53, 54, 55, 74, 96, 97, 98, 99, 117, 118 

ζεύξη:  4, 7, 32, 66, 74, 75 



 

MVC 02 Αναθ. 2 Ιούλιος 2015  121 από 122 

 

ζυγοστάθμιση:  80, 82, 87, 88, 92 

θερμοκρασία:  13, 27, 29, 31, 33, 61, 67, 70, 74, 105, 107, 
118 

 υψηλή:  17, 27, 30 

θέσεις:  3, 11, 17, 33, 34, 42, 46, 48, 51, 53, 54, 65, 88, 
96, 103, 108 

θόρυβος:  3, 10, 31, 34, 35, 61, 97, 118 

ιμάντες:  4, 5, 7, 13, 15, 29, 32, 53, 55, 61, 66, 67, 73, 74, 
93, 97, 98, 99, 111, 118 

 τέντωμα:  7, 53, 73, 74 

ισχύς:  10, 32, 34, 35, 56, 65, 87, 92, 97 

 ακουστική:  10, 35 

 απορροφούμενη:  10, 97 

 εγκατεστημένη:  87, 92 

 ονομαστική:  10 

καθαρισμός:  4, 30, 55, 62, 73, 74, 76, 77, 94, 111 

καλύμματα:  102, 104, 106, 110 

κανονισμοί:  30, 34, 56, 119 

κατάθλιψης:  10, 38, 40 

κατασκευαστική διάταξη:  3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 42, 43, 
44, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 68, 78, 99, 112, 113, 
114 

κέλυφος:  4, 6, 13, 14, 29, 30, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 
57, 60, 62, 83, 90, 111 

κίνδυνοι:  3, 8, 14, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 42, 46, 
62, 117 

κινητήρας:  3, 10, 11, 13, 14, 17, 29, 32, 33, 35, 42, 44, 
45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 
80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98, 99, 111, 
117, 118 

 ηλεκτρικός:  10, 14, 32, 56, 111 

κλίση:  5, 65, 87, 92 

 πτερυγίου:  5, 65, 87, 92 

κρίκοι ανύψωσης:  45 

κύκλος:  15, 30, 31, 33, 63, 111 

 ζωής:  15, 31, 33, 111 

λάδι:  29 

λειτουργία:  10, 13, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 
48, 49, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 74, 75, 77, 99, 118 

λειτουργία:  56, 61, 74, 77, 87, 92, 118 

 υψηλού βαθμού καταπόνησης:  118 

λίπανση:  9, 30, 60, 67, 68, 69, 74, 75, 117, 118 

 χρονικό διάστημα:  68, 69 

λιπαντικά:  68, 70, 74 

μέρη/εξαρτήματα:  6, 7, 13, 15, 29, 30, 31, 33, 51, 52, 53, 
54, 109, 111, 112 

μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 28, 35 

μετάδοση:  4, 5, 10; 13; 15, 27, 29, 32, 33, 35, 52, 53, 54, 
55, 60, 61, 67, 68, 73, 74, 78, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 
117, 118 

μεταφορά:  41, 55, 62, 67, 77 

μοντάρισμα/συναρμολόγηση:  3, 6, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
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