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1 INTRODUCTIE 

 

1.1 Doel van deze handleiding 

Deze handleiding bevat instructies en waarschuwingen en moet altijd bij het product zijn bijgesloten. Zonder 
deze documentatie voldoet het product niet meer aan een van haar fundamentele veiligheidsvereisten. 

De handleiding moet zorgvuldig worden bewaard en beschikbaar worden gesteld aan alle personen die 
betrokken zijn bij het bedienen van de apparatuur. 

De waarschuwingen hebben tot doel de veiligheid te waarborgen van personen die blootstaan aan de 
risico’s inherent aan het gebruik van de apparatuur. 

De gebruiksaanwijzingen geven aan hoe de ventilator op correcte wijze kan worden gebruikt, 
overeenkomstig de gebruiksdoeleinden van de producent. 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: 

De veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de ventilator moeten worden 
aangepast aan de specifieke gebruikstoepassingen die men aan de ventilator wenst te 
geven. 

De veiligheidsmaatregelen variëren namelijk ook afhankelijk van het type installatie van 
de ventilator, zoals aangegeven in de volgende paragraaf 3.1 

De informatie in deze handleiding is daarom onmisbaar voor een juist en veilig gebruik 
van het product. 

 

 

In deze handleiding wordt de afkorting FVI gebruikt om te verwijzen naar F.lli Ferrari 
Ventilatori Industriali S.p.A. 

 

Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gekopieerd, nagemaakt of verzonden, onder welke vorm 
dan ook, en door geen enkel elektronisch, mechanisch of fotografisch middel, zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van FVI. 

 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan staat de technische dienst van FVI graag voor u klaar om 
hierop te antwoorden. 

 

1.2 Algemene veiligheidssymbolen 

In deze handleiding kan bepaalde belangrijke informatie worden voorafgegaan door een van de volgende 
symbolen: 

 

 
GEVAAR: Dit symbool geeft situaties aan die tot mogelijk persoonlijke schade of letsel 
kunnen leiden. 

 

GEVAAR: Elektrische onderdelen die onder spanning staan. 

 

WAARSCHUWING: Dit symbool benadrukt belangrijke aanwijzingen die van algemeen 
belang zijn 
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1.3 Gebruikte veiligheidspictogrammen 

 

Op de ventilatoren van FVI  worden de volgende veiligheidspictogrammen gebruikt  

 

 

Verbod om delen van het apparaat die in beweging staan te smeren 
en/of af te stellen. 

 

Verbod om de afschermingen te verwijderen. 

 

Gevaar dat te wijten is aan delen van het apparaat die in beweging 
staan. 

Dit pictogram is aangebracht bij de inspectiedeurtjes waarvan de 
ventilator is voorzien. 

Het openen van de inspectiedeurtjes is uitsluitend toegestaan als de 
bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen. 

 

Aanwijzing waar het hefpunt aanwezig is. 

Dit pictogram is aangebracht in de buurt van de punten die FVI 
aanduidt voor het opheffen en het verplaatsen van de ventilator. 

 

Warme oppervlakken >60 °C.  

Gevaar voor brandwonden. Warme oppervlakken - Afgifte van warme 
luchtstromen. 

Dit pictogram wordt aangebracht wanneer de ventilator warme 
luchtstromen verpompt. 

 

 

 



 

 10 van 122 MVA 02 herz. 2 - juli 2015 

 

 

2 ALGEMENE INFORMATIE 
 

2.1 Definities, basisprincipes, terminologie en gerelateerde documenten 

 Volgens de norm UNI EN ISO 13349 punt 3.1 wordt een ventilator gedefinieerd als "een machine met 
draaiende schoepen die mechanische energie ontvangt en deze gebruikt door middel van een of meer 
rotoren voorzien van schoepen om een continue stroom van lucht of andere gassen die de machine 
passeren in stand te houden en met een arbeid per eenheid massa die normaal gesproken de waarde 
van 25kJ/kg niet overschrijdt". 

 Onder punt 3.6.1 definieert de norm UNI EN ISO 13349 een axiaalventilator als een “ een ventilator 
waarin de lucht het schoepenwiel voornamelijk binnengaat en verlaat langs cilindervormige 
oppervlakken die hiermee coaxiaal lopen.  

 De schoepen kunnen de volgende verschillende configuraties hebben: plat (rechtstreeks verkregen uit 
geperst plaatstaal) of, meer gebruikelijk, vleugelvormig (verkregen uit het persgieten van aluminium); 

 

De volgende grondwaarden kenmerken een ventilator: 

 Volumetrische doorstroming: dit is het luchtvolume dat door de ventilator stroomt in een bepaald 
tijdsbestek, per seconde (m3/s), in een minuut (m3/min), in een uur (m3/h); 

 Statische druk: dit is de kracht die het schoepenwiel levert om de weerstand te overwinnen die de 
luchtstroom ondervindt wanneer deze door het circuit stroomt (gemeten in mm WK of Pascal=Pa); 

 Dynamische druk: dit is de kracht die de luchtstroom bezit als gevolg van de snelheid die door het 
schoepenwiel wordt meegegeven bij het verlaten van ventilatoruitgang (gemeten in mm WK of Pa); 

 Totale druk: dit is de som van de statische druk en de dynamische druk (gemeten in waterkolom (mm 
WK) of Pa); 

 Luchtstroom: bij een axiaalventilator wordt de luchtstroom in twee richtingen gevoerd, van de motor naar 
het schoepenwiel (stroomrichting A) of van het schoepenwiel naar de motor (stroomrichting B), zie 
Figuur 2-2; 

 Draaisnelheid: de snelheid van het schoepenwiel die wordt gemeten in het aantal toeren per minuut; 

 Rendement: dit is de verhouding uitgedrukt in % tussen de energie die de ventilator kan overdragen aan 
de luchtstroom en de energie die de motor aan het schoepenwiel levert. Deze waarde hangt af van de 
configuratie van het schoepenwiel en is dimensieloos; 

 Opgenomen vermogen: dit is het vermogen (geleverd door de motor) dat de ventilator nodig heeft om te 
kunnen werken, uitgedrukt in kW; 

 Nominaal motorvermogen: dit is het nominale vermogen dat de motor kan leveren. Deze waarde moet 
altijd groter zijn dan de waarde van het opgenomen vermogen van de ventilator en wordt gemeten in 
kW; 

 Geluidsdrukniveau: dit is de energie die zich in het oor verspreidt en trillingen genereert in het 
trommelvlies: met andere woorden, dit is het geluidsniveau van de ventilator dat wordt gemeten in  
decibel op schaal A (deze schaal evalueert de uitwerking van geluid op het oor van de mens in relatie tot 
de frequentie van het geluid). 

 Geluidsvermogen: geeft de waarde van de uitgezonden akoestische energie aan; het vormt een 
wezenlijk en onveranderlijk kenmerk van een bron. Het geluidsvermogen wordt uitgedrukt in Watt. 

 

De volgende documenten zijn aan deze handleiding gerelateerd: 

 SCHT01 Technisch specificatieblad bevattende afmetingen, gewicht, draaisnelheid, type 
luchtstroom, geluidsdruk en gegevens met betrekking tot de elastische koppelingen en 
schokbrekers. 

 CART01 Specificatieblad van de transmissie waarin de kenmerken van de op de ventilator 
geïnstalleerde transmissie zijn weergegeven. 

 De gebruikshandleiding en waarschuwingen van de fabrikant van de elektrische motor (indien 
meegeleverd met de ventilator). 
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2.2 Bijzondere bouwkenmerken van de axiaalventilatoren 

2.2.1 Uitvoering en motorpositie 

 

   

UITVOERING 1        UITVOERING 4 UITVOERING 8 

  

0°

45°

90°

135°

180°

315°

225°

270°

 

UITVOERING 9       UITVOERING 12 Standaardpositie motor bij 0° 

Figuur 2-1 Uitvoeringen van de axiaalventilatoren 

 

2.2.2 Aanduiding van luchtstroming 

 

 

Deze afbeelding heeft betrekking op 
uitvoering 4, maar is ook geldig voor de 
andere bouwvormen: 

 

A = Stroomrichting van motor naar 
schoepenwiel 

B = Stroomrichting van schoepenwiel 
naar motor 

U = Stroomrichting van beneden naar 
boven 

D = Stroomrichting van boven naar 
beneden 

A AD AU

B BD BU

 

Figuur 2-2 Aanduiding van luchtstroming 
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2.3 Identificatie van de ventilator 

Het typeplaatje vormt het enige identificatiemiddel waarmee de ventilator door de fabrikant wordt erkend. Er 
mogen geen veranderingen aan worden aangebracht en het mag niet worden verwijderd of beschadigd. In  

 wordt het plaatje weergegeven dat zich op de ventilator bevindt. 

 

 
 

Figuur 2-3 Het typeplaatje van de in deze handleiding beschreven ventilator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-4 Afleesvoorbeeld van het typeplaatje van de ventilator 

Bouwjaar 
ventilator 

 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

EF0906I04AA02 

 EF     906/I        4A/A       132             A19  

Klantcode FVI 

(optioneel) 

Klant bestelnummer 
FVI (optioneel) 

 

Klant artikelnr. FVI 
(optioneel) 

Type en specificaties 
van de geïnstalleerde 

motor 

 

Luchtvolume 
ventilator 

(optioneel) 

 

Totale 
ventilatordruk 

(optioneel) 

 

Serienummer 

 

Identificatiecode 
ventilator 

 

Ventilatorserie 

 

Afmetingen 
ventilator 

 

Uitvoering/ 
bijzonderheden/luchtstroom 

 

Instelhoek van 
de schoepen 

 

60 

Max. temperatuur 
luchtdoorstroming in °C 

 

Handleidi
ng 

Geïnstalleerd  
motorvermogen 

 

Gewicht van de 
ventilator 

 
Efficiëntieniveau*  

*Overeenkomstig Verord. (EU) Nr. 327/2011 

Efficiëntieniveau op 
het optimale 

efficiëntiepunt*  
Meetcategorie 
van efficiëntie*  

Voeding 
met inverter* 

 

Efficiëntie*  
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2.4 Beschrijving van de ventilator 

 

De axiaalventilator, waarbij de ventilator in Figuur 2-5 als voorbeeld wordt genomen, bestaat over het 
algemeen uit: 

 een schoepenwiel dat de benodigde energie aan de luchtstroom levert (1); 

 een cilindervormig huis van het schoepenwiel (2); 

 een onderstel van de motor met bijbehorende verankeringen (3); 

 afschermingen om ongewild contact met alle draaiende delen te voorkomen (4); 

De aandrijvingskracht die het schoepenwiel doet draaien wordt dus door een motor (5) geleverd, die normaal 
gesproken - maar niet altijd - elektrisch is en die ofwel rechtstreeks ofwel via andere elementen van 
aansluiting op het schoepenwiel is aangesloten, zoals bijvoorbeeld:  

 een steun voorzien van lagers en aandrijfas (6); 

 een snaaraandrijving via V-snaar poelies (7) of via elastische koppeling om de energie van de motor 
over te brengen; 

 een koelwaaier tussen het schoepenwiel en de steun indien er luchtstromen met een 
werktemperatuur boven 60°C verplaatst worden (8). 

Voor de uitvoeringen 8 en 12 (zie Figuur 2-1) is normaal gesproken een gemeenschappelijk grondframe voor 
de ventilator, de motor en de aandrijving voorzien. 

De ventilator kan worden geleverd met configuraties die onderdelen bevatten die niet in de bovenstaande 
beschrijving zijn opgenomen en die per geval overeengekomen moeten worden; de ventilator kan eveneens 
voorzien zijn van accessoires (zie pagina's 187 tot 204 van de "Catalogus Axiaalventilatoren"). 

De ventilator van FVI wordt altijd zonder besturings- en controlesysteem geleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-5 Voorbeeld van uitvoering 9 met weergave van de onderdelen van de ventilator 
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2.5 Gebruiksbestemming en naar ervaring voorspelbaar maar verboden gebruik 

Het voorziene gebruik van de ventilator zoals aangeduid op het typeplaatje van Figuur 2-3 is als volgt: 

De industriële axiaalventilator is een machine ontworpen voor het verplaatsen van een gasvormige vloeistof 
binnen een luchtcircuit waarop de ventilator met kanalen en speciaal hiervoor ontworpen technische 
voorzieningen is aangesloten. De luchtstroom die door de machine wordt bewerkt, gaat de ventilator axiaal 
in en uit. 

De energie die de luchtvolumes beweegt die door de aanzuigmond het circuit binnenkomen wordt door 
rotatie van het schoepenwiel naar het huis overgebracht.  De rotatie van het schoepenwiel wordt in de 
meeste gevallen geproduceerd door de energie van een elektrische motor, zoals reeds opgemerkt onder 
punt 2.4 van deze handleiding. 

De ventilator moet worden gebruikt binnen de debietbereiken die in de prestatiediagrammen zijn 
aangegeven. Het gebruik van de ventilator bij debieten die onder de minimumwaarde van de diagrammen 
liggen, kan leiden tot trillingen en instabiele werkingen op fluid-dynamisch gebied.  

De axiaalventilatoren worden in verschillende toepassingen gebruikt die voornamelijk te maken hebben met 
de ontwikkeling van industriële processen. Hier volgt een niet-volledige lijst van enkele sectoren met 
voorbeelden van toepassing:  

 Voedingsmiddelenindustrie (drogen, koken, luchtrecycling) 

 Textielindustrie (luchtbehandeling en -conditioning, droging) 

 IJzer- en staalindustrie (rookafzuiging) 

 Baksteenindustrie (rookafzuiging, drogen) 

 Houtindustrie (filtering, stofafzuiging) 

 Tabakindustrie (conditioning, rookafzuiging) 

 Papierindustrie (conditioning en luchtbehandeling, drogen) 

 Coatingsinstallaties (filtering, stofafzuiging) 

 Transportindustrie zoals scheepvaart en spoorwegen (conditioning, motorkoeling) 

 Energiesector (turbinekoeling, conditioning olieplatformen) 

 Andere gebruiken die niet op de lijst staan maar met onze Afdeling Engineering en/of Onderzoek & 
Ontwikkeling zijn overeengekomen; 

Derhalve zijn andere soorten gebruik dan die hierboven zijn opgesomd uitgesloten en in het bijzonder: 

 Werking van de ventilator met niet gasvormige stoffen of met kenmerken die afwijken van die zijn 
beschreven in het specificatieblad van de ventilator, aangezien dit structurele schade aan de 
ventilator met mogelijk letsel aan personen kan veroorzaken; 

 Werking van de ventilator binnen ieder soort installatie met een druk (reeds aanwezig of - ook 
slechts gedeeltelijk - voortgebracht door de ventilator), hoger dan 1,05 maal de standaard 
atmosferische druk, aangezien dit structurele schade aan de ventilator met mogelijk letsel aan 
personen kan veroorzaken; 

 Werking van de ventilator binnen alle soorten installaties die zijn gerubriceerd volgens de Atex-
richtlijn 94/9/EG en die potentieel explosieve luchtstromen verwerken, aangezien er gevaar op 
ontbranding/explosie met mogelijk letsel aan personen bestaat; Hieronder vallen niet de speciaal 
ontworpen ventilatoren met de Atex-classificatie en markering en die tot een categorie behoren die 
geschikt is voor de plaats van installatie, en waaraan de wettelijk voorgeschreven documentatie is 
toegevoegd; 

 Werking van de ventilator in chemische inrichtingen waar de bewerkte luchtstroom zeer corrosief is 
voor de materialen waaruit de ventilator bestaat, of in aanwezigheid van zeer toxische stoffen, indien 
de constructiewijze van het huis en de afdichtingen niet geschikt zijn voor dit gebruik aangezien dit 
structurele schade aan de ventilator met mogelijk letsel aan personen en beschadiging van 
voorwerpen kan veroorzaken;  

 Werking van de ventilator in installaties uit de mijnbouwsector en met inrichtingen onder de grond 
aangezien zich hier verdere, niet ingeschatte risico's bij het gebruik van de ventilator boven de grond 
met mogelijke schade aan personen en/of voorwerpen kunnen voordoen. 
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2.6 Levenscyclus van de ventilator 

 

De betrouwbaarheid van de onderdelen wordt gegarandeerd door een productieproces met ISO certificatie 
9001 en door het in acht nemen van het geplande onderhoudsschema, beschreven in paragraaf 12.3 van 
deze handleiding. 

De onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zijn: 

 

 de lagers, die standaard een theoretische duur van 40000 uur hebben 

 de aandrijfsnaren, die standaard een theoretische duur van 25000 uur hebben 

 

Om veiligheidsredenen moeten de afschermingen in elektrisch gelast draad iedere 2-3 jaar worden 
vervangen. 

 

Bij een hypothetisch gebruik van de ventilator op een constante snelheid en 2 werkperiodes per dag, gelijk 
aan 16 uur, berekend per 250 dagen/jaar, is de levensduur van het schoepenwiel gelijk aan 40.000 uur. 

Deze limiet moet in geval van een zware werkbelasting (middelmatig, hoog) worden verminderd. 

De beoordeling hiervan moet worden uitgevoerd in samenwerking met de Technische Dienst FVI. In geval 
van werking met een werkcyclus op variabele snelheid, moet de levenscyclus van het schoepenwiel per 
geval beoordeeld worden en altijd vooraf worden overeengekomen met de Technische Dienst van FVI. 

 

 

LET OP: 

 overschrijd de door FVI aangegeven maximale draaisnelheid niet 

 gebruik geen werkcyclussen ON-OFF indien deze niet uitdrukkelijk door FVI zijn 
goedgekeurd  

 gebruik geen werkcyclussen met variabele snelheid indien deze niet uitdrukkelijk door 
FVI zijn goedgekeurd  

 stel de ventilator niet bloot aan temperatuurgradiënten boven 3 °C/minuut.  

 

Ook al telt een schoepenwiel geen bedrijfsuren, moet het indien het langer dan 10 jaar in het magazijn 
opgeslagen is geweest, door FVI, op zijn integriteit worden gecontroleerd, alvorens een eventuele 
ingebruikname. 
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3 WAARSCHUWINGEN EN VOORNAAMSTE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN  

 

3.1 Installatiewijzen: algemeen 

 

 

 

De ventilatoren kunnen op vier verschillende wijzen worden geïnstalleerd, conform de 
norm UNI EN ISO 13349: 

 Type A : open aanzuiging en open uitblaas; 

 Type B : open aanzuiging en uitblaas aangesloten op een kanaal; 

 Type C : aanzuiging aangesloten op een kanaal en open uitblaas; 

 Type D : aanzuiging en uitblaas aangesloten op kanalen. 

Normaal gesproken kan FVI niet weten welke van de hierboven beschreven wijzen wordt gekozen en 
toegepast door de gebruiker en, tenzij contractueel anders wordt overeengekomen, wordt de 
ventilator met de installatiewijzen van het type B , C of D geleverd, afhankelijk van de serie waartoe 
deze behoort en van de stroomrichting van de ventilator (zie voor een volledig overzicht van de 
leverbare installatiewijzen Tabel 3-1). De persoon die verantwoordelijk is voor het ontwerp van de 
installatie moet samen met de eindgebruiker een risicoanalyse uitvoeren, die speciaal betrekking 
heeft op de gekozen installatiewijze en -typologie. 

Afhankelijk van het soort installatie dat is  gekozen en de gebruikstoepassing, moet de ventilator worden 
voorzien van de volgende afschermingen: 

 Type A Installatie: vaste afschermingen FVI bij aanzuig en uitblaas; 

 Type B Installatie: vaste afscherming FVI uitsluitend bij de aanzuig gemonteerd; 

 Type C Installatie: vaste afscherming FVI uitsluitend bij de uitblaas gemonteerd; 

 Type D Installatie: geen enkele vaste afscherming bij aanzuig of uitblaas. 

De ontwerper van de installatie en de gebruiker moeten ervoor zorgen dat het kanaalsysteem goed is 
afgeschermd op die punten waar de kanalen in verbinding staan met inlaat- of uitlaatcomponenten: 

 Type A Installatie: geen afscherming nodig (geen kanalen aanwezig); 

 Type B Installatie: vaste afscherming gemonteerd op het uitlaatkanaal; 

 Type C Installatie: vaste afscherming gemonteerd op het inlaatkanaal; 

 Type D Installatie: vaste afschermingen gemonteerd op inlaat- en uitlaatkanaal. 

 

 

LET OP: 

Tenzij op andere wijze contractueel is overeengekomen, wordt de ventilator standaard 
geleverd voor installatie volgens het type “B", "C" of "D” , conform UNI EN ISO 13349, 
afhankelijk van de serie en de stroomrichting van de ventilator. Raadpleeg Tabel 3-1. 

Desalniettemin is het om veiligheidsredenen toch altijd raadzaam om het soort installatie te 
controleren. 

 

 

LET OP: 

Tenzij op andere wijze contractueel is overeengekomen, is de ventilator,met inbegrip van de 
afschermingen, bedoeld als afzonderlijke te installeren eenheid, welke niet dient te worden 
blootgesteld aan luchtturbulentie veroorzaakt door andere apparaten geïnstalleerd in dezelfde 
ruimte.  
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De afschermingen die op de vervoerkanalen worden bevestigd behoren, afhankelijk van het ontwerp, ervoor 
te zorgen dat toegang tot die delen van de ventilator en de accessoires die letsel kunnen veroorzaken, 
onmogelijk is. De bouw van de afscherming moet bovendien stevig genoeg zijn om de belasting van de 
machine en de omgevingsfactoren te kunnen weerstaan. 

FVI verzoekt de gebruiker en/of ontwerper van de installatie om zich te houden aan de voorwaarden van 
norm UNI EN ISO 12499 wat betreft het ontwerp, de vervaardiging en installatie van de afschermingen. 

 

 

LET OP: 

De ventilator kan ongeacht de aanwezigheid van afschermingen (onafhankelijk van de 
levering- of installatiecondities) een gevaar vormen als gevolg van het aanzuigen en bewegen 
van de luchtstroom. 

Dit soort gevaar kan op basis van de afmetingen van de ventilator, ook 
LEVENSGEVAARLIJK zijn. 

Het gevaar tegen het zuigrooster te worden aangezogen kan levensgevaarlijk zijn of leiden tot  
zware beschadigingen aan de gezondheid (verdrukking van delen van het lichaam, of 
bewusteloosheid). 

 

 

LET OP: 

Het is raadzaam voorzieningen te treffen om de toegang tot de ruimte waarin de ventilator is 
geplaatst af te sluiten zolang deze in beweging staat, of personen op een veilige afstand van 
de aanzuigmond van de ventilator te houden d.m.v. vaste afstandsvergrotende 
afschermingen. 

Raadpleeg over dit onderwerp de normen UNI EN ISO 13349 en UNI EN ISO 12499. 

 

 

WAARSCHUWING: 

Controleer maandelijks de werking van de afschermingen. In geval van slijtage, 
beschadigingen of defecten onmiddellijk in vervanging voorzien. 

 

De afscherming moet op veilige wijze op de juiste plaats worden bevestigd door gebruik te maken van 
trillingsvrije bevestigingsmiddelen die niet kunnen worden verwijderd zonder gebruik van gereedschap. 

 

 

LET OP: 

Controleer bij het opstarten en tijdens de geprogrammeerde onderhoudsintervallen of de 
schroeven en bouten nog goed vastzitten en meet met een trillingsmeter het trillingsniveau 
van de ventilator op en stel een alarmgrens vast (zie paragraaf 12.3). 

 

De persoon die de installatie van de ventilator uitvoert, dient hoe dan ook een adequaat veiligheidsniveau te 
garanderen om het risico van incidentele aanvaardingen met de bewegende delen van de ventilator te 
voorkomen.  
De installateur en gebruiker moeten ook rekening houden met andere soorten risico’s, met name met 
gevaren die worden veroorzaakt doordat vreemde delen in de ventilator terechtkomen of door het 
verpompen van explosieve, brandbare of toxische gassen bij hoge temperaturen. 
Bovendien moet rekening worden gehouden met de gevaren tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Deze 
moeten in optimale veiligheidsomstandigheden worden uitgevoerd, met name door de ventilator van de 
motor of andere apparatuur af te sluiten. 
 

 

LET OP: 

Het is noodzakelijk een veiligheidsprocedure op te stellen voor de toegang tot de ventilator. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met de aanwijzingen van de fabrikant, risicoanalyses 
bij installatie, en  de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften voor werkruimtes. 
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3.2 Wijze type A: Aanwijzingen voor het monteren, installeren en het aansluiten 

 

Bij de installatie type A, aangezien de aanzuiging en de uitblaas van de ventilator niet verbonden zijn aan 
kanalen, is het noodzakelijk om zowel bij de aanzuiging als bij de uitblaas in afschermingen te voorzien. 

De afmetingen van de afschermingen zijn af te leiden van de tekeningen met de afmetingen in de catalogus, 
de ontwerpprogramma’s op schaal en niet op schaal die te downloaden zijn van de reserved area van de 
site of van de tekening met de afmetingen die eventueel als standaarddocumentatie bij de levering hoort 

 

 

LET OP: 

De afschermingen zijn ontworpen als bescherming tegen incidentele stoten en om de druk te 
weerstaan die alleen door de ventilator zelf wordt ontwikkeld. 

Iedere afscherming, indien apart geleverd, kan alleen op de ventilator worden bevestigd 
waarvoor zij ontworpen is. Daarom is het verplicht, indien de afscherming apart wordt besteld, 
om de gegevens van de ventilator waarvoor zij bestemd is, te vermelden (serienummer). 

 

Op de aanzuiging en de uitblaas moet een afscherming worden bevestigd, met bouten van het type in Tabel 
3-1. In dezelfde Tabel 3-1 worden de afschermingen die op basis van de geleverde installatiewijze deel 
uitmaken van de ventilator, met een grijze achtergrond aangegeven. 

De soorten afschermingen worden weergegeven in Figuur 3-1, Figuur 3-2, Figuur 3-3, Figuur 3-4, Figuur 3-5 
en in Figuur 3-6.  

De bevestigingsbouten voor ieder type en maat afscherming zijn weergegeven in  

Tabel 3-2, terwijl het aandraaimoment in Tabel 12-1 wordt getoond. 

De montageschema's van de afschermingen worden respectievelijk weergegeven in Figuur 3-7, Figuur 3-8, 
Figuur 3-9, Figuur 3-10, Figuur 3-11 en in Figuur 3-12. 

 

 

Zie voor de definitie van luchtstroom paragraaf 2.1 Definities, basisprincipes, terminolgie en 
gerelateerde documenten.  
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Serie  
Materiaal naaf 

schoepenwiel 

Geleverde 

installatiewijze 
volgens 

UNI EN ISO 
13349 

Stroomrich-

ting 

Afscher-
ming op 

aanzuiging 
(rooster) 

Afscher-
ming op 

uitblaas 
(rooster) 

EF aluminium 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES aluminium 
B A RG RC 

C B RC RG 

EB aluminium 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(uitvoering B) 
aluminium D B RC RC 

EK aluminium 
B A RE RC 

C B RC RE 

EQ aluminium 
B A RD RC 

C B RC RD 

EP aluminium 
B A RD RC 

C B RC RD 

ET 

 

(uitvoering 
A) 

aluminium 

C A RG RT 

B B RT RG 

EF Staal 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES  

(uitvoering 

A) 

Staal 

B A RS RC 

C B RC RS 

EB Staal 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(uitvoering B) 
Staal D B RC RC 

AF Staal 
D A RC RC 

D B RC RC 

Tabel 3-1 Geleverde installatiewijze en gebruikte afschermingsroosters 

(met grijze achtergrond de afschermingen die op basis van de geleverde installatiewijze deel uitmaken van 
de ventilator) 
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Figuur 3-1 Afschermingsrooster RC 

 

Figuur 3-2 Afschermingsrooster RG 

 

Figuur 3-3 Afschermingsrooster RS 

 

Figuur 3-4 Afschermingsrooster RD 
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Figuur 3-5 Afschermingsrooster RE 

 

Figuur 3-6 Afschermingsrooster RT 

 

 

3.3 Wijze type B: Aanwijzingen voor het monteren, installeren en het aansluiten 

 

Bij de installatie type B, aangezien de aanzuiging vrij is en de uitblaas van de ventilator verbonden is aan 
kanalen, is het noodzakelijk om bij de aanzuiging afschermingen te voorzien. 

De afmetingen van de afschermingen zijn af te leiden van de tekeningen met de afmetingen in de catalogus, 
de ontwerpprogramma’s op schaal en niet op schaal die te downloaden zijn van de reserved area van de 
site of van de tekening met de afmetingen die eventueel als standaarddocumentatie bij de levering hoort 

 

 

LET OP: 

De afschermingen zijn ontworpen als bescherming tegen incidentele stoten en om de druk te 
weerstaan die alleen door de ventilator zelf wordt ontwikkeld. 

Iedere afscherming, indien apart geleverd, kan alleen op de ventilator worden bevestigd 
waarvoor zij ontworpen is. Daarom is het verplicht, indien de afscherming apart wordt besteld, 
om de gegevens van de ventilator waarvoor zij bestemd is, te vermelden (serienummer). 

Op de aanzuiging moet een afscherming worden bevestigd met bouten van het type in Tabel 3-1. In dezelfde 
Tabel 3-1 worden met grijze achtergrond de afschermingen weergegeven die op basis van de geleverde 
installatiewijze deel uitmaken van de ventilator. 

De soorten afschermingen worden weergegeven in Figuur 3-1, Figuur 3-2, Figuur 3-3, Figuur 3-4, Figuur 3-5 
en inFiguur 3-6.  

De bevestigingsbouten voor ieder type en maat afscherming zijn weergegeven in  

Tabel 3-2, terwijl het aandraaimoment in Tabel 12-1 wordt getoond. 

De montageschema's van de afschermingen worden respectievelijk weergegeven in Figuur 3-7, Figuur 3-8, 
Figuur 3-9, Figuur 3-10, Figuur 3-11 en in Figuur 3-12. 



 

 22 van 122 MVA 02 herz. 2 - juli 2015 

 

 

3.4 Wijze type C: Aanwijzingen voor het monteren, installeren en het aansluiten 

 

Bij de installatie type C, aangezien de aanzuiging verbonden is aan kanalen en de uitblaas vrij is, is het 
noodzakelijk om bij de uitblaas afschermingen te voorzien. 

De afmetingen van de afschermingen zijn af te leiden van de tekeningen met de afmetingen in de catalogus, 
de ontwerpprogramma’s op schaal en niet op schaal die te downloaden zijn van de reserved area van de 
site of van de tekening met de afmetingen die eventueel als standaarddocumentatie bij de levering hoort 

 

 

LET OP: 

De afschermingen zijn ontworpen als bescherming tegen incidentele stoten en om de druk te 
weerstaan die alleen door de ventilator zelf wordt ontwikkeld. 

Iedere afscherming, indien apart geleverd, kan alleen op de ventilator worden bevestigd 
waarvoor zij ontworpen is. Daarom is het verplicht, indien de afscherming apart wordt besteld, 
om de gegevens van de ventilator waarvoor zij bestemd is, te vermelden (serienummer). 

 

Op de uitblaas moet een afscherming worden bevestigd met bouten van het type in Tabel 3-1. In dezelfde 
Tabel 3-1 worden met grijze achtergrond de afschermingen weergegeven die op basis van de geleverde 
installatiewijze deel uitmaken van de ventilator. 

De soorten afschermingen worden weergegeven in Figuur 3-1, Figuur 3-2, Figuur 3-3, Figuur 3-4, Figuur 3-5 
en inFiguur 3-6.  

De bevestigingsbouten voor ieder type en maat afscherming zijn weergegeven in  

Tabel 3-2, terwijl het aandraaimoment in Tabel 12-1 wordt getoond. 

De montageschema's van de afschermingen worden respectievelijk weergegeven in Figuur 3-7, Figuur 3-8, 
Figuur 3-9, Figuur 3-10, Figuur 3-11 en in Figuur 3-12. 
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3.5 Montageschema en bouten voor het bevestigen van de afschermingen  

 

De afschermingen kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de afmetingen van de ventilator, met behulp 
van de bouten zoals aangeduid in Figuur 3-7, Figuur 3-8, Figuur 3-9, Figuur 3-10, Figuur 3-11 en in Figuur 3-
12. 

De benodigde bouten en schroeven zijn aangeduid in Tabel 3-2. 

 

 

Afmetingen 

ventilator 
Rooster RC Rooster RG Rooster RS Rooster RE Rooster RD Rooster RT 

 Bevestigingsbouten van rooster (N° x type) N° pluggen 

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 - - - - - 
 

Tabel 3-2 Bevestigingsbouten van de roosters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boccaglio 
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Figuur 3-7 Montageschema rooster RC  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-8 Montageschema rooster RG  

Structuur ventilator 
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Figuur 3-9 Montageschema rooster RS  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-10 Montageschema rooster RD  

 

 

Structuur ventilator 

Moer met flens 

Schroef 

Rooster RD 

Platte ring  

Structuur ventilator Rooster RS 

Schroef 

Ringetje Ferrari 
Moer met flens 
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Figuur 3-11 Montageschema rooster RE  

 

 

 

 

 

Figuur 3-12 Montageschema rooster RT  
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3.6 Wijze type D: Aanwijzingen voor het monteren, installeren en het aansluiten 

 

Bij de installatie type D,aangezien zowel de aanzuiging als de uitblaas aan kanalen zijn verbonden, zijn er 
geen afschermingen vereist, noch bij de uitblaas, noch bij de aanzuiging van de ventilator. 

 

 

LET OP: 

De ontwerper van de machine moet verifiëren of er aan de uiteinden van het aanzuiging- en 
het uitblaascircuit afschermingen bevestigd moeten worden 

 

 

Voor de montagewijzen types B,C,D is het raadzaam om een antitrillingkoppeling te 
bevestigen tussen de ventilatoren en de kanalen om eventuele misuitlijningen te compenseren 
en de transmissie van vibraties en structurele spanningen te vermijden 

 

Om een keuze te maken tussen de standaard antitrillingkoppeling voor niet bijzonder zwaar belaste 
toepassingen, moet rekening gehouden worden met twee essentiële factoren: 

 stofgehalte van de doorgevoerde luchtstroom 

 temperatuur van de luchtstroom 

 

Schone lucht 
Koppeling Type 2 

< 60°C zonder antislijtage ring 

Koppeling Type 3 

<180°C zonder antislijtage ring 

Stoffige lucht 
Koppeling Type 5 

<60°C zonder antislijtage ring 

Koppeling Type 6 

<180°C met antislijtage ring 

 

De koppelingen type 2,3,5,6 mogen niet gebruikt worden voor ventilatoren die vallen onder de Richtlijn ATEX 
94/9/EG  

 

 

LET OP: 

De antitrillingkoppeling is geschikt om geïnstalleerd te worden op een 1-fase ventilator en mag 
niet onderworpen worden aan fluïde-dynamische belastingen afkomstig van andere machines 
die op dezelfde installatie zijn geplaatst.  

 

Voor speciale toepassingen, zoals bijv. het vervoeren van luchtstromen met hoge temperaturen of bijzonder 
agressieve luchtstromen of, om de perfecte dichtheid van de koppeling te garanderen, is het noodzakelijk 
om speciale koppelingen te gebruiken. 

In dergelijke gevallen dient de gebruiker en/of de ontwerper van de installatie contact op te nemen met de 
Technische Dienst van FVI  
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3.7 Risico’s met betrekking tot onjuiste handelingen en/of gebruiken op grond van 
ervaringen 

 

 Men dient zich tijdens de verplaatsing, heffing en installatie altijd aan deze instructies te houden. 

 Gebruik de ventilator nooit onder andere omstandigheden dan die op het technische specificatieblad zijn 
vermeld.  

 Nooit, om welke reden dan ook, beveiligings-, afschermings- of besturingselementen van de ventilator 
zelf of van een deel hiervan onklaar maken, verwijderen, wijzigen of op andere wijze onbruikbaar  
maken.  

 Nooit handen, armen of andere lichaamsdelen in de buurt van bewegende delen houden en de 
openingen niet forceren.  

 Nooit lichaamsdelen achter de afschermingen houden. Gebruik geen middelen die de normale 
toegankelijkheid tot onderdelen van de ventilator kunnen vergroten. 

 Gebruik de ventilator nooit in explosiegevaarlijke atmosferen of ruimten met uitzondering van de 
ventilatoren die conform zijn aan de Richtlijn ATEX 94/9/EG. 

 Het is niet-geautoriseerd personeel niet toegestaan eventuele defecten of storingen van de ventilator te 
verhelpen en/of de werkwijze of het type installatie te wijzigen. 

  Men moet goed opletten dat de luchtstroom die de ventilator instroomt qua eigenschappen overeenkomt 
met de in deze handleiding gespecificeerde luchtstroom (technisch specificatieblad). 

 Na iedere onderhoudswerkzaamheid waarbij afschermingen, barrières of andere beveiligingsonderdelen 
zijn verwijderd, ervoor zorgen dat deze opnieuw op de juiste plaats en functioneel worden teruggeplaatst 
voordat de ventilator opnieuw opstart. 

 Alle afschermingen en beveiligingsvoorzieningen moeten voortdurend in optimale staat worden 
gehouden. Ook de typeplaatjes en de pictogrammen die aanbevelingen of gevaren aangeven, moeten in 
perfecte conditie worden gehouden en mogen nooit worden verwijderd of verplaatst. 

 Hou bij het zoeken naar storings- of schadeoorzaken van de ventilator, alle voorzorgsmaatregelen aan 
die in de handleiding worden beschreven om letsel aan personen of zaken te voorkomen. 

 Onthoud elke schroef, bout of borgring van ieder mechanisch element goed vast te draaien wanneer dit 
element is af- of bijgesteld, zoals aangeduid in Tabel 12-1. 

 Controleer voor het opstarten van de ventilator of alle afschermingen en beveiligingsvoorzieningen 
correct geïnstalleerd en goed werkend zijn; wanneer dit niet het geval is, mag de ventilator absoluut niet 
in werking worden gezet, en moet het interne afdelingshoofd of de beveiligingsverantwoordelijke 
onmiddellijk worden gewaarschuwd. 

 De operator moet zijn uitgerust met de Persoonlijke Beschermingsmiddelen conform de huidige 
wetgeving; het dragen van ruime kleding en accessoires (stropdassen, wijde mouwen enz.) is niet 
toegestaan. 

 De luchtstroom die door de ventilator wordt verwerkt moet goed worden gecontroleerd op toxische en/of 
brandbare stoffen, ook al zijn deze niet in het gebruik voorzien. 
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3.8 Andere aan ventilatoren verbonden gevaren op grond van UNI EN ISO 12499 

De hieronder vermelde specifieke gevaren hebben betrekking op mechanische aspecten van de ventilator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een persoon kan letsel oplopen als gevolg van: 

a) het beklemd raken tussen een bewegend deel en een stilstaand deel, bijvoorbeeld tussen 
het schoepenwiel en het ventilatorhuis, of een ander vast deel van de ventilator; 

b) beklemd raken tussen twee bewegende delen, bijvoorbeeld een V-snaar en een poelie; 

c) beklemd raken in de ventilator door de zuigkracht van de bewegende luchtstroom met als 
gevolg aanraking met de as of het schoepenwiel; 

d) aanraking met een bewegend deel, zoals het schoepenwiel; 

e) wegvliegende stukken uit de uitlaat veroorzaakt door het introduceren van vaste of 
vloeibare reststoffen die niet in de ventilator horen, ofwel afkomstig uit de aanzuigruimte. 

f) een object dat naar de aanzuigconus van de ventilator wordt getrokken en met hoge 
snelheid wegvliegt bij de aanzuiging of uitblaas; 

g) structurele afwijkingen van de ventilator 

h) h) aanraking met oppervlakken van de ventilator bij gevaarlijke temperaturen, bijvoorbeeld 
op temperaturen onder de  - 20 °C of hoger dan + 50 °C; 

i) bij het behandelen van warme luchtstromen kunnen zich bij de doorgang waar de lucht de 
aandrijfas passeert, lekkages van warme luchtstromen voordoen die brandwonden en/of 
verbrandingen kunnen opleveren; 

l) de verwerkte luchtstroom kan schadelijk zijn of stoffen bevatten die bij lekkages gevaar 
kunnen opleveren; 

m) gevaren die kunnen ontstaan door een te hoog toerental van de motor waardoor 
onderdelen van de machine defect kunnen raken; 

n) aanzuiging van lucht met abnormale bedrijfstemperaturen boven het gespecificeerde 
bereik, kunnen  zorgen voor structurele vervormingen, slechte functionering van de machine 
en gevaren . 

 

3.8.1 Specifieke gevaren tijdens de installatiefase van de ventilator 

 De gebruiker dient de ventilator op een goed vlakke ondergrond op te stellen; een oppervlak dat niet 
perfect vlak is, kan abnormale trillingen in de ventilator veroorzaken die in de loop van de tijd kunnen 
leiden tot vervormingen en/of beschadigingen waardoor delen van de ventilator zelf kunnen afbreken. Dit 
kan tot levensgevaarlijke ongevallen leiden voor de personen die hieraan blootstaan. 

 De gebruiker is daarnaast verantwoordelijk voor een geschikte elektriciteitsaansluiting van het 
ventilatorhuis of de structuur op het voedingsnet van de gebruiks- of bedrijfsruimte om het vormen van 
eventuele elektrostatische ladingen te voorkomen. 

 Alle eventueel geïnstalleerde afschermingen moeten op de ventilator aangesloten blijven met al hun 
betreffende bevestigingsmiddelen (schroeven, bouten, enz..).Het verwijderen van een of meer van de 
bevestigingspunten kan de werking en stabiliteit van de veiligheidsvoorziening in gevaar brengen. 

 In de standaarduitvoering is de ventilator niet geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke 
omgeving. 

 De installatieplaats van de ventilator dient altijd schoon te worden gehouden. Eventuele olie- of 
watervlekken die niet door de ventilator zijn veroorzaakt, moeten direct worden verwijderd. 

 De minimale installatieafstanden, die in de handleiding zijn aangegeven moeten altijd worden 
aangehouden om een juiste werking zonder verdere gevaren te waarborgen. Het fout plaatsen van een 
component kan de werking van de ventilator in gevaar brengen. 
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3.8.2 Specifieke gevaren tijdens het onderhoud van de ventilator 

 Wees tijdens het onderhoud of het reinigen van het schoepenwiel vooral voorzichtig met de rotatie van 
het wiel zelf. Door deze rotatie kan men beklemd raken of zich snijden als lichaamsdelen zich bevinden 
tussen de bewegende en niet bewegende delen van het ventilatorhuis. 

 Het is noodzakelijk een onderhoudsprogramma van de ventilator in werking te stellen om mechanische 
afbreuk of defecten door slijtage of schaars onderhoud te voorkomen (zie paragraaf 12.3). 

 

 

WAARSCHUWING: HET IS ABSOLUUT VERBODEN OM:  

 Onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zonder eerst te controleren of het schoepenwiel 
echt stilstaat. 

 Onderhoudswerkzaamheden te verrichten (inclusief smering) zonder eerst de ventilator te 
hebben afgesloten van de voedingsspanning. 

 De ventilator te reinigen terwijl deze in werking is.  

 Beschermroosters, inspectiedeurtjes te openen terwijl de ventilator draait 

 

LET OP:  

Zelfs wanneer de ventilator niet meer onder spanning staat, kunnen de draaiende delen nog 
steeds doordraaien als gevolg van de luchtstroom die door de ventilator gaat. Dit kan 
natuurlijke luchtstroom zijn of luchtstroom die wordt gegenereerd door een ventilator in een 
ander gedeelte van het aangesloten kanaalsysteem of door de traagheid van het 
schoepenwiel na uitschakeling van de machine; ook in dit geval loopt men kans beklemd te 
raken tussen, of zich te snijden aan de onderdelen van het ventilatorhuis. 

 
 

3.8.3 Risico’s met betrekking tot de omgeving 

De ventilatoren van FVI zijn ontworpen om in normale werkomstandigheden te functioneren. 

De aanwezigheid van: 

 trillingen 

 corroderende middelen (stof, gassen, stoom, nevel) 

 hoge temperaturen 

 condens 

 vaste stoffen 

 bijzondere turbulenties 

 zwerfwinden 

 elektrische potentiaalverschillen die voortkomen uit de installatie 

kunnen de levensduur van de verschillende componenten verkorten, dit geldt met name voor de 
afschermingen. 

Omdat het niet mogelijk is een criterium vast te stellen dat rekening houdt met de totale uitwerking van al 
deze effecten, is het aangeraden periodieke controles te plannen op basis van de daadwerkelijke 
achteruitgang van de componenten. Deze planning moet op dusdanige wijze zijn opgesteld dat na elke 
opeenvolgende controlebeurt vast te stellen is of er eventuele structurele veranderingen zijn opgetreden. 
 

3.8.4 Risico’s met betrekking tot trillingen 

Trillingen vormen de voornaamste factor die de gebruiksduur en de veiligheid van de ventilator beïnvloedt. 
Het trillingsniveau moet daarom nauwkeurig onder controle worden gehouden wanneer de ventilator draait. 

De internationale wetgeving bepaalt het tolerantiegebied en de classificatie van roterende machines. De 
normen ISO 1940/1 en ISO 2372, en in het bijzonder de norm ISO 14694 bepalen de waarden voor 
industriële ventilatoren. 
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Het product van FVI valt onder de referentiecategorie BV3 van deze norm. 

 

 

LET OP: 

Het niet controleren van het trillingsniveau kan leiden tot ernstige gevaren en kan de 
levenscyclus van de ventilator aanzienlijk verkorten. 

 

Wanneer de ventilator draait met een overmatig trillingsniveau kan dit leiden tot: 

 breuken aan de ventilatorconstructie waardoor deze zelfs plotseling kan afbreken 

 een te zware belasting van de lagers veroorzaken totdat deze zelfs vastlopen (waardoor zich gevaarlijke 
hoge temperaturen kunnen ontwikkelen) 

 het losraken van de gelaste en vastgeschroefde delen (schroeven en bouten) 

 toename van de lawaai-emissie. 

 

FVI raadt nadrukkelijk aan het besturings- en controlesysteem van de ventilator te integreren met 
voorzieningen voor trilling- en temperatuurbewaking van de lagers. 

Het is raadzaam om afhankelijk van elk toepassingsgebied en het bedrijfsgebruik van de ventilator een 
“alarmdrempel” vast te stellen met betrekking tot de trillingen van de ventilator en werktemperatuur van de 
lagers. 

 

 

Het monitoren van de trillingen en de werktemperatuur maakt het toepassen van 
voorzorgsmaatregelen om ongevallen te voorkomen makkelijker. 

 

3.8.5 Risico’s met betrekking tot de werksnelheid 

Werksnelheden die hoger liggen dan in het specificatieblad vermelde ontwerpsnelheden, kunnen gevaren tot 
gevolg hebben omdat de levenscyclus van de bewegende delen wordt verkort.  

In geval van schade of storingen kunnen zich te hoge snelheden ontwikkelen door: 

 Fouten in de controleprogrammering 

 Kortsluitingen op de waarnemingsapparatuur 

 Schade aan de driver of aan de inverter 

 Mechanische schade aan bepaalde componenten van de ventilator, in het bijzonder op de assen van de 
encoder. 

 

LET OP: 

 overschrijd de door FVI aangegeven maximale draaisnelheid niet 

 gebruik geen werkcyclussen ON-OFF indien deze niet uitdrukkelijk door FVI zijn 
goedgekeurd  

 gebruik geen werkcyclussen met variabele snelheid indien deze niet uitdrukkelijk door 
FVI zijn goedgekeurd  

 stel de ventilator niet bloot aan temperatuurgradiënten boven 3 °C/minuut. 

 

 

LET OP: 

Te hoge werksnelheden, ook als deze van korte duur zijn, kunnen definitieve schade 
toebrengen en leiden tot extreem gevaarlijke situaties. 
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Gedurende de normale werking kunnen zich te hoge werksnelheden voordoen die toe te schrijven zijn aan 
de aandrijving en de motor. Dit is vooral het geval wanneer de ventilator wordt geleverd met een “vrije as” of 
met een motor “zonder aandrijving”. 

In deze gevallen moet de gebruiker de correcte werksnelheid controleren en garanderen. 

Het moment wanneer de gebruiker of de installateur de transmissie tot stand brengt is een kritiek moment 
m.b.t. de veiligheid. 

De transmissie maakt deel uit van de machine en de verwezenlijking hiervan voorondersteld een 
ontwerpfase en kennis van de ontwerpparameters die door FVI zijn uitgewerkt. 

 

 

LET OP: 

Voor het realiseren van de hele transmissie en/of installatie van de motor alleen moeten de 
gebruiker en/of de installateur altijd het “specificatieblad van de transmissie” aanvragen. Het is 
absoluut verboden om aandrijvingen met gebruik van V-snaren, koppelingen en poelies te 
realiseren met andere soorten dan die beschreven op het “specificatieblad van de 
transmissie”. 

 

 

LET OP: 

Indien er geen inverter is gebruikt voor de "zachte" start van de ventilator is het streng 
verboden om gekartelde poelies te gebruiken, omdat deze onherroepelijke schade aan de 
structuur van de ventilator kunnen toebrengen. De Technische Dienst van FVI raadplegen 
a.u.b.. 

 

 

LET OP: 

Te hoge snelheden kunnen veroorzaakt worden door aandrijvingsfouten bij de direct 
aangedreven ventilatoren. 

 

In het geval van direct gekoppelde ventilatoren met een groot vermogen, vertegenwoordigt de 
inwerkingstelling een bijzonder gevoelig moment voor de draaiende mechanische delen. 

 

 

LET OP: 

Bij een vermogen boven de 11 kW moet worden voorzien in een progressieve start om 
overbelasting van het aandrijfsysteem en schade aan deze delen zelf te voorkomen. 

 

In geval van een ventilator die wordt geleverd zonder elektrische motor, kan een onjuiste elektrische 
aansluiting van de motor of een foute motorkeuze leiden tot een hogere werksnelheid dan de 
ontwerpsnelheid omdat het toerental van een asynchrone motor afhangt van de frequentie en van het aantal 
wikkelingen. 

 

 

LET OP: 

De ventilatoren zijn ontworpen om te worden gevoed met een voedingfrequentie van 50 Hz. 

Raadpleeg in elk geval de fabrikant wanneer de voedingfrequentie afwijkt van de 
ontwerpfrequentie van de ventilator. Wacht op toestemming van de fabrikant alvorens verder 
te handelen. 

 

Het gebruik van andere voedingfrequentie dan de ontwerpfrequentie heeft uitwerking op alle eigenschappen 
van de machine. Door een wijziging van de gebruikscondities moet het technische specificatieblad van de 
machine volledig worden bijgesteld. 
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Wanneer de ventilator in werkfases wordt gebruikt met variabele snelheden, of wanneer de machine 
frequent wordt opgestart en gestopt tijdens de werkfase, dan ondergaan de draaiende delen dusdanige 
mechanische belastingen dat de levenscyclus van deze delen kan veranderen. 

 

 

LET OP: 

Indien de ventilator wordt gebruikt met een werkfase met variabele snelheden van minder dan 
30 minuten, moet die cyclus goedgekeurd worden door de Technische Dienst van FVI, die zijn 
goedkeuring zal geven en de verkorting van het onderhoudsinterval en van de levenscyclus 
zal meedelen. 

 

 

LET OP: 

De werking van de ventilator binnen een zeer breed snelheidsveld kan grote trillingen 
veroorzaken bij een vast bepaalde resonantiefrequentie van het systeem waarvan de 
ventilator slechts een onderdeel is. 

Laat de ventilator niet functioneren op snelheden die overeenkomen met structurele 
resonanties en als het niet anders kan, wijzig dan een variabele die de resonantiefrequentie 
van het systeem kan wijzigen, bijv. door een andere soort schokbreker te gebruiken. 

 

Een verandering van de draairichting van de ventilator of nieuwe opstart uitsluitend uitvoeren wanneer het 
schoepenwiel in de ruststand staat (volledig stilstaand). 

 

 

LET OP: 

Het omkeren van de bewegingsrichting van de ventilator of het opnieuw opstarten terwijl het 
schoepenwiel in de tegenovergestelde richting draait, kan een breuk in schoepen en/of naaf 
van het schoepenwiel zelf veroorzaken, met potentiële wegvliegende metalen onderdelen. 

 

Het vervangen van bewegende delen met niet originele reserveonderdelen kan, indien deze uit andere 
materialen bestaan (bijv. AISI 304 roestvrij staal, AISI 316L roestvrij staal of Corten), tot 
bedrijfsomstandigheden leiden die afwijken van de omstandigheden van het ontwerp. 

 

 

LET OP: 

Neem de maximumsnelheden die in de handleiding zijn gespecificeerd in acht m.b.t. de 
temperatuur; voor aandrijfassen uit roestvrij staal moeten deze snelheden worden verminderd 
met 20%; neem de informatie in acht die op het specificatieblad van de transmissie staat 
vermeld dat wordt meegeleverd bij de ventilator. 

Een ventilator die werkt op een aanzienlijk lagere snelheid, dat wil zeggen tot 40% lager dan de nominale 
snelheid (behalve indien anders is gespecificeerd door FVI), kan de afkoeling van de motor en de lagers 
aantasten. Dit kan leiden tot mogelijke storingen door een verhoging van de temperatuur. Voor het 
elektrische gedeelte wordt de gebruiker en installateur aangeraden een adequate temperatuurbeveiliging 
aan te brengen op de aandrijving of de motor. Dit kan geschieden door eventueel thermocontacten te 
plaatsen, en indien noodzakelijk, door gebruik te maken van een motor met hulpventilator. 

Resonantieverschijnselen van de structuur moeten worden voorkomen. Deze verschijnselen kunnen zich 
voordoen bij bepaalde draaisnelheden en kunnen negatieve gevolgen hebben voor de integriteit van de 
structuur zelf. 

 

 

LET OP: 

Resonantieverschijnselen bij lage frequenties kunnen de integriteit van de structuur aantasten. 
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3.8.6 Gevaren met betrekking tot geluidsemissies 

Bij het ontwerp van de ventilatoren besteedt FVI veel aandacht aan de verwijdering van lawaaibronnen. 
Niettemin gedragen de ventilatoren zich tijdens hun normale werking als een geluidsbron. 

Het frequentiespectrum van de geluidsemissie hangt af van de afmetingen en opbouw van de ventilator, 
alsmede van de toegepaste gebruikswijze (toerental, behandelde luchtstroom, enz.). 

FVI heeft in samenwerking met TUV de geluidsemissies van de ventilatoren in haar eigen proeflaboratorium 
opgemeten overeenkomstig de normen EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

De proeven zijn uitgevoerd op gelijksoortige machines als die van deze handleiding en de betreffende 
waargenomen waarden van het geluidsvermogen en de geluidsdruk worden weergegeven in Tabel 3-3, 
Tabel 3-4, Tabel 3-5 en Tabel 3-6. 

 

 

LET OP: 

Trillingen en lawaai zijn evenredig met elkaar verbonden. Het opvolgen van de aanwijzingen 
voor een correcte installatie voor het minimaliseren van de trillingen is net zo belangrijk voor 
de verlaging van het geluidsniveau. 

 

Omdat het geluid dat door de ventilator wordt afgegeven kan worden beïnvloed door externe en exogene 
factoren die het totale geluidsniveau kunnen beïnvloeden zoals: 

 de afmetingen van de ruimte waarin de ventilator wordt geïnstalleerd 

 de aanwezigheid van statische elementen dicht bij de ventilator (bijv. muren) 

 de aanwezigheid van andere machines als geluidsbron 

verzoekt FVI de gebruiker of installateur het geluidsniveau van de omgeving op te meten. Hierbij valt aan te 
merken dat de aanwezigheid van andere in werking staande machines een “overlappend effect” en 
resonanties geeft waardoor het geluid in de omgeving wordt vermenigvuldigd. 

Wanneer de ventilator in kleine ruimten of dichtbij muren wordt geïnstalleerd, is het terugkaatsende en 
resonantie effect van de structuren (muren en plafond) “exponentieel”. 

 

 

LET OP: 

Vermijd de ventilator te plaatsen in zones die het geluidsrisico kunnen vergroten. 

 

Het is niet aan FVI om het risico voor het personeel door blootstelling aan geluid(overlast) te bepalen; FVI 
beperkt zich tot het aanduiden van de waarden, de twijfels, de normen of de gehanteerde criteria voor de 
meting ervan. 

Zoals door de huidige wetgeving is voorzien, moet de gebruiker zelf middels specifiek onderzoek vaststellen 
wat het geluidsniveau is waar het bedieningspersoneel aan bloot staat. Dit kan geschieden door vast te 
stellen: 

 wat de geluidsbronnen zijn en de uitwerking hiervan 

 wat de gemiddelde tijdsduur is waarin elke bevoegde blootstaat aan het geluid 

 wat de omvang is van het directe en indirecte geluid 

 wat het geluid is dat door de structuren wordt overgedragen en niet via de lucht 

 

 

LET OP: 

Zorg ervoor dat werknemers niet werken op plekken waar het geluidsrisico verhoogt. 



 

MVA 02 herz. 2 - juli 2015  35 van 122 

 

 

 

LET OP: 

Verkorting van blootstelling en het gebruik van PBM’s verlaagt de geluidsrisico’s. 

 

Als de geluidsdruk waaraan men blootstaat de 80 dBA overstijgt, dan moet de werkgever PBM’s, 
persoonlijke gehoorsbeschermingsmiddelen, ter beschikking van de werknemers stellen. Als de geluidsdruk 
gelijk is aan of hoger is dan 85 dBA moet de werkgever alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen om te 
waarborgen dat de persoonlijke gehoorsbeschermingsmiddelen worden gedragen. 

 

 

LET OP: 

Met geluidsdrukken boven de 100 dBA mag het personeel, zelfs als deze PBM’s dragen, 
uitsluitend de ventilator benaderen als deze uitstaat. 

 

3.8.7 Algemene informatie met betrekking tot geluidsemissies. 

 

Geluidsvermogenniveau LwA 

Dit is het gemiddelde geluidsvermogen uitgedrukt in dBA (waarde gewogen volgens schaal A) dat door de 
ventilator via kanalen bij de aanzuiging en uitblaas in de omgeving wordt uitgezonden. 

De waarde verwijst naar aangevoerde lucht met een densiteit van 1,226 Kg/m3, bij een maximaal toegelaten 
draaisnelheid van het schoepenwiel en bij een optimum werking. 

Men veronderstelt dat de ventilator in een open ruimte wordt geplaatst of in ieder geval in een zodanig ruime 
plaats dat geen noemenswaardige terugkaatsingen plaatsvinden, en dat de ventilator wordt geplaatst op een 
vlakke en harde ondergrond. 

De mogelijke bijdrage die de motor, de transmissies en eventuele accessoires kunnen leveren aan de totale 
geluidsniveauwaarde worden bij deze berekening niet in beschouwing genomen. 

Ook de geluidsniveauwaarde op de achtergrond van de installatieruimte wordt buiten beschouwing gelaten. 

 

Geluidsdrukniveau LpA 

Dit is het gemiddelde van de gemiddelde tijdswaarden van de geluidsdruk die door de ventilator via aanzuig- 
en uitblaaskanalen in de omgeving wordt uitgestraald. 

De geluidsdruk wordt gemeten op het meetoppervlak dat de ventilator omhult (meetoppervlak op rechthoekig 
parallellepipedum). 

Bij wijze van experiment kan de geluidsdruk worden bepaald door 8 geluidsmeters die op het meetoppervlak 
zijn geplaatst ter hoogte van de draaiassen van de ventilator (zie Figuur 3-13).  

Het geluidsdrukniveau wordt uitgedrukt in dBA (waarde gewogen volgens schaal A). 

De waarde verwijst naar aangevoerde lucht met een densiteit van 1,226 Kg/m3, bij een maximaal toegelaten 
draaisnelheid van het schoepenwiel en bij een optimum werking. 

De weergegeven waarden zijn verkregen op een meetafstand van één meter. 

Men veronderstelt dat de ventilator in een open ruimte wordt geplaatst of in ieder geval in een zodanig ruime 
plaats dat geen noemenswaardige terugkaatsingen plaatsvinden, en dat de ventilator wordt geplaatst op een 
vlakke en harde ondergrond. 

De mogelijke bijdrage die de motor, de transmissies en eventuele accessoires kunnen leveren aan de totale 
geluidsniveauwaarde worden bij deze berekening niet in beschouwing genomen. 

Ook de geluidsniveauwaarde op de achtergrond van de installatieruimte wordt buiten beschouwing gelaten. 

Het punt waarop de geluidsdruk het hoogst is, komt meestal overeen met de uitblaaskanalen (aan de 
buitenkant) en de waarde ervan is meestal 3-4% hoger dan de gemiddelde waarde. 
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Figuur 3-13 Plaatsing van de geluidsmeters 

 

Referentienormen 

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. 

PLAATSING VAN DE GELUIDSMETERS 

Metingen buiten de kanalen 
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EMISSIE GELUIDSVERMOGEN* Lw(A) (dBA)  (1/2) 
Axiale ventilatoren reeks met aluminium naaf 

Afmetingen ES1 EF1 
EF 

uitv.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           

      * Onzekerheid + 3 dB   

Tabel 3-3 Emissie geluidsvermogen Lw(A) (dBA) 
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EMISSIE GELUIDSVERMOGEN * Lw(A) (dBA) (2/2) 
Axiale ventilatoren reeks met stalen naaf 

afmetingen ES/H1 EF/H1 
EF/H 

uitv.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     

                             * Onzekerheid + 3 dB   

Tabel 3-4 Emissie  geluidsvermogen Lw(A) (dBA) 

 

1  Alleen bij uitblaas gekanaliseerd 

2 Alleen bij uitblaas gekanaliseerd en bij een maximale synchrone snelheid 

3 Alleen bij aanzuiging gekanaliseerd en bij een maximale synchrone snelheid 
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EMISSIE GELUIDSDRUK * Lp(A) (dBA) (1/2) 
Axiale ventilatoren reeks met aluminium naaf 

Afmetingen ES1 EF1 
EF 

uitv.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           

      * Onzekerheid + 3dB   

Tabel 3-5 Emissie geluidsdruk Lp(A) (dBA) 
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EMISSIE GELUIDSDRUK* Lp(A) (dBA) 

 (2/2)  
Axiale ventilatoren reeks met stalen naaf 

afmetingen ES/H1 EF/H1 
EF/H 

uitv.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     

                           * Onzekerheid + 3dB   

 
Tabel 3-6 Emissie   geluidsdruk Lp(A) (dBA) 

1 Alleen bij uitblaas gekanaliseerd 

2 Alleen bij uitblaas gekanaliseerd en bij een maximale synchrone snelheid 

3 Alleen bij aanzuiging gekanaliseerd en bij een maximale synchrone snelheid
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4 TRANSPORT, VERPLAATSING EN OPSLAG 

 

Het opheffen en manoeuvreren van de ventilator kan tot gevaarlijke situaties leiden voor de personen in de 
directe omgeving; Het is om deze reden belangrijk de aanwijzingen van FVI op te volgen en om de juiste 
apparatuur te gebruiken. 

 

4.1 Opheffen en verplaatsing 

Het is raadzaam alle hefwerkzaamheden en verplaatsingen van de ventilator of onderdelen ervan zo 
voorzichtig mogelijk uit te voeren en stoten te vermijden zodat de werking van de machine niet in gevaar 
komt en de gecoate onderdelen niet beschadigd raken. 

Gebruik uitsluitend de speciaal voorziene hefpunten op de ventilator en zorg ervoor dat de lading gelijkmatig 
is verdeeld. 

 

 

De hefpunten zijn aangegeven met het pictogram. 

 

 

LET OP: 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van de hijsapparatuur en de touwen, riemen of 
kettingen die het meest geschikt worden geacht, zowel qua ladingsvermogen als qua 
efficiëntie. Gebruik voor het heffen en verplaatsen geen andere delen of punten dan die zijn 
aangegeven met het pictogram. 

 

4.2 Algemene waarschuwingen voor het opheffen van de losse ventilatordelen 

 

Om transportredenen, kunnen sommige delen van de ventilator gedemonteerd zijn geleverd. 

 

 

LET OP: 

 Alle werkzaamheden betreffende het transport moeten uitsluitend door bevoegd personeel 
worden uitgevoerd. 

 Het manoeuvreren van losse of gedemonteerde delen van de machine moet worden 
uitgevoerd met daarvoor geschikte transportmiddelen.  

 Neem de gewichtsaanduidingen die door FVI zijn aangeleverd in acht voor een correcte 
verplaatsing van deze delen . 

 

 

Over het algemeen vereist het opheffen van de ventilatoronderdelen geen speciale 
apparatuur. 
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4.3 Hefmethoden voor de ventilatoren  

4.3.1 Opheffen van axiaalventilatoren in uitvoering 1-9-12 

De ventilatoren in uitvoering 1 worden zonder motor geleverd, de ventilatoren in uitvoering 9 worden met 
motor geleverd die op het ventilatorhuis steunt terwijl bij ventilatoren in uitvoering 12 de motor op het 
grondframe steunt. Voor het opheffen moeten de daartoe bestemde hijsogen in de ventilatorconstructie 
worden gebruikt (zoals weergegeven in Figuur 4-1, Figuur 4-2 en Figuur 4-3) die zich tegenover elkaar 
boven het gewichtszwaartepunt bevinden en zijn aangeduid met speciale pictogrammen. 
 

In dit geval kan een kettingstrop met twee strengen worden gebruikt, die de gebruiker dient te kiezen op 
basis van de compatibiliteit met het gewicht van de ventilator en dient hij te controleren of de maximale 
werkbelasting WLL gelijk is aan of hoger is dan de te heffen belasting. 

 

Kettingstroppen met meer strengen (3 of 4), die worden gebruikt met minder strengen dan het aantal waaruit 
de kettingstrop bestaat, moeten met een lagere WLL worden gebruikt dan die op de kettingstrop staat 
aangegeven, met toepassing van de factoren die worden aangegeven in de norm UNI EN ISO 818-6 - 
A.1.3.7. Het is raadzaam de niet gebruikte strengen samen te binden en vast te zetten om te voorkomen dat 
ze rondslingeren of vast komen te zitten tijden de verplaatsing van de last. 
 

Alvorens de kettingstrop te gebruiken moet deze gecontroleerd worden op eventuele zichtbare schade of 
slijtage. 
 

De verkiesbare methode van aansluiting van de kettingstrop is die met rechte streng. In dit geval worden de 
onderste eindschakels direct aan de aansluitingspunten bevestigd. Bij de keuze van de haken moet men er 
rekening mee houden dat de belasting in het midden van de haak komt te rusten, waarbij moet worden 
vermeden dat de haak in de punt wordt belast; bovendien moeten de punten van de haak naar buiten zijn 
gericht, tenzij de haken specifiek voor ander gebruik zijn ontworpen. 

Alvorens de hefinrichting in werking te stellen, moet men ervoor zorgen dat de last vrij kan bewegen en niet 
wordt geblokkeerd door verbindingselementen of andere obstakels. 

Handen en andere lichaamsdelen moeten uit de buurt van de kettingen worden gehouden om verwondingen 
te vermijden bij het spannen van de kettingen. Wanneer men met het heffen begint, moet de ontspanning 
van de kettingen opgevangen worden, voordat deze aangespannen worden. De last moet langzaam 
opgeheven worden en men dient te controleren dat dit op veilige wijze en volgens de geplande posities 
verloopt. Men dient eveneens de norm ISO 12480 te raadplegen voor de planning en uitvoering van de 
heffingshandelingen en voor de toepassing van een veilige werkwijze. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

Figuur 4-1 Voorbeeld voor het opheffen van axiaalventilatoren in uitvoering 1 
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Figuur 4-2 Voorbeeld voor het opheffen van de axiaalventilatoren EF in uitvoering 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-3 Voorbeeld voor het opheffen van axiaalventilatoren EB in uitvoering 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-4 Voorbeeld voor het opheffen van axiaalventilatoren in uitvoering 12 
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4.3.2 Opheffen van axiaalventilatoren in uitvoering 4 

Het schoepenwiel van de ventilatoren in uitvoering 4 is direct op de motoras geklemd en daarom moeten de 
ventilatoren uitsluitend met behulp van de speciale hijsogen in de ventilatorconstructie worden opgeheven 
(zoals weergegeven in Figuur 4-5). Deze zijn tegenover elkaar geplaatst boven het gewichtszwaartepunt en 
worden aangeduid met speciale pictogrammen. 

Met betrekking tot de opheffingscriteria geldt hetgeen is aangegeven in paragraaf 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-5 Voorbeeld voor het opheffen van de axiaalventilatoren EF in uitvoering 4 

 

 

    

Figuur 4-6 Voorbeeld voor het opheffen van axiaalventilatoren ES in uitvoering 4 A 
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Figuur 4-7  Voorbeeld voor het opheffen van de axiaalventilatoren ES in uitvoering 4 B 
 

 

LET OP: 

Gebruik voor het opheffen van de ventilatoren nooit de hijsogen van de motor. 

 

4.3.3 Opheffen van axiaalventilatoren in uitvoering 8 

Het schoepenwiel van de ventilatoren in uitvoering 8 wordt door de motor aangedreven d.m.v. een elastische 
koppeling of een klauwenkoppeling. Voor het opheffen van deze ventilatoren moeten uitsluitend de daartoe 
bestemde in de ventilatorconstructie aangebrachte hijsogen worden gebruikt (zoals weergegeven in Figuur 
4-8). 

De hefpictogrammen bevinden zich in de buurt van de meest geschikte hijsogen in de ventilatorconstructie 
voor het uitbalanceren van het gewicht van de ventilator. 

Met betrekking tot de opheffingscriteria geldt hetgeen is aangegeven in paragraaf 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-8 Voorbeeld voor het opheffen van axiaalventilatoren in uitvoering 8 

 

 

LET OP: 

Gebruik voor het opheffen van de ventilatoren nooit de hijsogen van de motor. 
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4.3.4 Opheffen van in kisten verpakte ventilatoren  

 

Het gewicht en het gewichtszwaartepunt van de kist zijn weergegeven op de buitenverpakking. 

De punten voor het heffen van de kist met behulp van een heftruck zijn aangeduid met twee zwarte 
driehoeken met de punt naar beneden gericht. 

FVI zorgt ervoor dat de ventilator of onderdelen hiervan stabiel blijven in de kist, door middel van onbuigbare 
verbindingen die aan de verpakking worden bevestigd teneinde eventuele onverwachte verplaatsing van de 
inhoud van de kist te vermijden. 

Toch blijft er een risico op onstabiliteit of verlies van stabiliteit tijdens de verplaatsing met een heftruck 
bestaan vanwege onvoorziene bewegingen hiervan. Om de hieraan verbonden risico's te voorkomen dient 
men met zorg de handelingen van verplaatsing uit te voeren op een vlakke ondergrond, zonder 
onregelmatigheden of gaten. In ieder geval moet de snelheid van de heftruck minimaal worden gehouden 
met de belasting op een minimale hoogte. 

Aangezien de stabiliteit van de belasting behouden blijft wanneer de plaats van het gewichtszwaartepunt 
zich verticaal ten opzichte van het hefpunt bevindt, is het raadzaam om de kist met hijsbanden en/of -
kettingen op te heffen. 

 

 

LET OP: 

Voor het opheffen moet men controleren: 

 of het vermogen van de hefapparatuur compatibel met de belasting is 

 of deze apparatuur zich in goede staat bevindt  

 of de handelingen van vasthaken op veilige wijze zijn uitgevoerd 

 of het hefpunt zich verticaal ten opzichte van het gewichtszwaartepunt van de 
belasting bevindt 

 of het personeel dat het vasthaken heeft uitgevoerd zich niet meer in het werkbereik 
bevindt 

 

 

LET OP: 

Een sterk gedecentreerde plaatsing van het hefpunt ten opzichte van de verticale lijn waarop 
zich het gewichtszwaartepunt van de belasting bevindt, veroorzaakt tijdens het heffen een 
gevaarlijk slingeren van de belasting. 

 

Het opheffen van de belasting moet plaatsvinden met een zeer langzame verwijdering van het steunvlak 
zodat eventuele slingeringen van de belasting direct kunnen worden waargenomen. Indien er zich na het 
loskomen van het steunvlak slingeringen voordoen die een gevaar vormen voor personen of voorwerpen 
tijdens het opheffen van de belasting, dient men te wachten tot deze verminderen alvorens tot het opheffen 
over te gaan. 
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Figuur 4-9 Voorbeeld voor het opheffen van ventilatoren die in kisten zitten verpakt 

 

 

 

 

4.4 Magazijnopslag 

Wanneer de ventilator in een magazijn moet worden opgeslagen, moet dit zijn beschermd tegen slecht weer, 
luchtvochtigheid, stof en de agressie van omgevings - en milieufactoren.  

 

 

LET OP: 

Zorg ervoor dat de aanzuig- en uitblaasopeningen zijn afgesloten tijdens de magazijnopslag. 

 

Het is raadzaam periodiek te controleren of de ventilator in goede staat verkeert. Laat tevens het 
schoepenwiel ongeveer een keer per maand handmatig draaien om vervorming van de lagers te voorkomen. 
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5 INSTALLATIE 

 

5.1 Algemeen 

 

 

LET OP: 

Alle montagewerkzaamheden moeten uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd. 

 

 

Over het algemeen vereist het monteren van de ventilatoronderdelen geen speciale 
apparatuur. 

Wanneer er delen moeten worden gemonteerd die een speciale procedure vereisen, zal FVI in 
alle extra benodigde informatie voorzien voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden. 

 

Het is niet nodig een speciale vloer aan te leggen voor de installatie van de ventilator. Het voldoet over een  
goede vlakke betonnen vloer te beschikken die het gewicht van de ventilator verdraagt en bestand is tegen 
de dynamische belasting van een normale werksessie. 

 

FVI besteedt tijdens het ontwerp en de vervaardiging van de ventilator bijzondere aandacht, voor zover 
mogelijk, aan het elimineren van trillingsbronnen. De gebruiker en/of installateur dienen tijdens de installatie 
de juiste maatregelen te nemen om trillingen van de complete constructie (ventilator-leidingen) tot een 
minimum te brengen. 

 

 

Het verdient de voorkeur altijd trillingsdempende steunen en verbindingen te gebruiken om het 
verbreiden van trillingen tijdens het bedrijf zo gering mogelijk te houden. 

 

De ondergrond van de ventilator moet horizontaal en vlak zijn om torsie-effecten en uitlijningsafwijkingen van 
de steunen te voorkomen: plaats indien nodig metalen vulplaten tussen het grondframe en de ondergrond 
om oneffenheden te compenseren. Gebruik de door de fabrikant aangebrachte bevestigingspunten zodat het 
aandraaien van schroeven en bouten de constructie van de ventilator niet vervormt. 

Het steunvlak moet hard genoeg zijn om de normale trillingen van de ventilator te weerstaan en mag niet 
onderhevig zijn aan verschijnselen van structurele resonantie. 

Indien de ventilator op verhoogde constructies wordt gemonteerd, is een controle op de specifieke trilling van 
de constructie aan te raden.  

De vereiste en toereikende parameters voor vaststelling van de specifieke technische eigenschappen van de 
steun voor installatie van de ventilator zijn: 

 de statische belasting van de ventilator 

 de dynamische belasting van de ventilator 

 de positie van het gewichtszwaartepunt 

Deze gegevens worden weergegeven in het technisch specificatieblad SCHT01 dat bij de in deze 
handleiding beschreven ventilator wordt meegeleverd of in de tekening met de afmetingen. 

Op hetzelfde specificatieblad worden de technische gegevens weergegeven m.b.t. het te gebruiken type 
schokbrekers en trillingsdempende verbindingen. 
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 FVI acht het vastlassen van de constructie aan de grondplaat uit technisch oogpunt niet 
aanvaardbaar. 

 

De verbindingskanalen van de ventilator moeten afzonderlijk worden ondersteund en moeten coaxiaal zijn 
met de aanzuig- en uitblaasopeningen van de ventilator, om vervorming bij het aandraaien van de bouten te 
voorkomen.  

 

 

LET OP: 

Alle installatiewerkzaamheden moeten uitsluiten worden uitgevoerd door speciaal daarvoor 
opgeleid en bevoegd personeel voorzien van de juiste apparatuur. 

 

 

LET OP: 

Controleer tijdens de installatiefase of de minimumtoegangsafstanden die vereist zijn in de 
verschillende onderhoudsfasen goed worden bewaard. 

 

 

LET OP: 

Het gebruik van luchttoevoerregelaars die direct op de aanzuiging van de ventilator zijn 
verbonden, kan tot instabiel bedrijf van de ventilator leiden. 

 

5.1.1 Minimale installatieafstanden  

Wanneer de beschikbare ruimte het toelaat, is het voor ventilatoren met kanaalverbonden aanzuiging aan te 
raden (ten behoeve van een correcte toevoer van de luchtstroom in de aanzuigconus) een recht stuk leiding 
aan te brengen dat ongeveer 2,5 maal zo groot is als de diameter van de ventilator (afleesbaar op het 
productplaatje). Het resultaat van deze som gedeeld door 1000 geeft de aanbevolen lengte aan (in meters). 

 

 

 

Figuur 5-1 Minimale installatieafstanden bij aanzuigkanaal 

Wanneer de ventilator een open aanzuigopening heeft, dan moet deze op een minimale afstand van muren 
en andere machines worden geplaatst die 1,5 maal zo groot is als de diameter van de ventilator (afleesbaar 
op het typeplaatje). Het resultaat van deze som gedeeld door 1000 geeft de vereiste minimumafstand aan 
(in meters). 
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Figuur 5-2 Minimale installatieafstanden bij open aanzuiging 
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5.2 Montage van de axiaalventilatoren 

 

Hieronder zijn de voornaamste montagefases van de axiaalventilatoren in de verschillende uitvoeringen 
weergegeven. 

5.2.1 Axiaalventilatoren uitvoering 4  

 

 

 

Figuur 5-3 Assemblage van axiaalventilator uitvoering 4 

Fase Handeling Beschrijving 

1 Plaatsing van de motor [1] De motor moet op de bijbehorende ondersteuning worden 
geplaatst zonder de bevestigingsbouten helemaal aan te draaien. 

2 Monteren van het 
schoepenwiel [2] op de 
motoras  

 

BELANGRIJK: 

Indien nodig, moet de diameter van de motoras worden 
gereduceerd totdat hij zijn nominale waarde bereikt met een 
tolerantie van +0/+5 micron. Montage met overmatige speling 
veroorzaakt trillingen. Een geforceerde montage veroorzaakt 
vervormingen en trillingen en bemoeilijkt de verwijdering van het 
schoepenwiel. 

Nadat het schoepenwiel op het uitstekende deel van de motoras is 
gemonteerd en de sluitring goed is bevestigd, dient men te 
controleren of de speling tussen het schoepenwiel en het 
ventilatorhuis (3) langs de hele omtrek constant is; is dit niet het 
geval, dan moet de stand van de draagplaat van de motor worden 
bijgesteld.  

3 Vastzetten van motor Draai de bevestigingsmoeren van de motor volledig vast (zie 
paragraaf 10.1.1 en 10.2.1 voor details).  

4 Montage van de 
afschermingen [4] 

Bescherm alle bewegende delen met behulp van de daartoe 
bestemde afschermingen. 

Tabel 5-1 Volgorde assemblagehandelingen van ventilator uitvoering 4 
(raadpleeg Figuur 5-3 voor identificatie van de onderdelen) 
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5.2.2 Axiaalventilatoren uitvoering 1 

 

 

 

Figuur 5-4 Assemblage van axiaalventilator uitvoering 1 

 

Fase Handeling Beschrijving 

1 Plaatsing van de steun [1] De steun moet op de bijbehorende draagplaat worden geplaatst 
zonder de bevestigingsbouten helemaal aan te draaien. 

2 Monteren van het 
schoepenwiel[2] op de steun  

BELANGRIJK: 

Indien nodig, moet de diameter van de motoras worden 
gereduceerd totdat hij zijn nominale waarde bereikt met een 
tolerantie van +0/+5 micron. Montage met overmatige speling 
veroorzaakt trillingen. Een geforceerde montage veroorzaakt 
vervormingen en trillingen en bemoeilijkt de verwijdering van het 
schoepenwiel. 

Nadat het schoepenwiel op het uitstekende deel van de steunas is 
gemonteerd en de sluitring goed is bevestigd, dient men te 
controleren of de speling tussen het schoepenwiel en het 
ventilatorhuis (3) langs de hele omtrek constant is; is dit niet het 
geval, dan moeten er ter compensatie vulstukken onder de poten 
van de steun worden aangebracht. De axiaalventilatoren met 
aandrijving FVI zijn allemaal standaard uitgevoerd met steunen uit 
één stuk van het type ST (zie paragraaf “9.1 ST – steunen in 
uitvoeringen A – AL – B – BL”). 

3 Vastzetten van steun Draai de bevestigingsmoeren van de steun volledig vast (zie 
paragraaf 10.1.1 en 10.2.1 voor details). 

4 Montage van de 
afschermingen [4] 

Bescherm alle bewegende delen met behulp van de daartoe 
bestemde afschermingen. 

Tabel 5-2 Volgorde assemblagehandelingen van ventilator in uitvoering 1 
(raadpleeg Figuur 5-4 voor identificatie van de onderdelen) 
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5.2.3 Axiaalventilatoren uitvoering 9-12  

 

Uitvoering 9                       Uitvoering 12 

                                           

 

Figuur 5-5 Assemblage van axiaalventilator uitvoering 9 en 12 

 

Na uitvoering van de fases 1-2-3, beschreven in paragraaf 5.2.2, moet men overgaan tot de installatie van 
de aandrijving.  

 

Fase Handeling Beschrijving 

1 Installatie huis Plaats het huis op het grondframe [5] (alleen voor uitvoering 12) 

2 Installatie motor [1] De motor moet op de bijbehorende ondersteuning [2] met de 
afstandhouders (uitvoering 9) of op de slede van het grondframe 
(uitvoering 12) worden geplaatst zonder de bevestigingsbouten 
helemaal aan te draaien. 

3 Montage van de poelies met 
conische bus en van de V-
snaren[3] en de spanning 
hiervan 

De montage van de poelies moet zo worden uitgevoerd dat een 
correcte uitlijning en spanning worden verkregen. Hiervoor moet op 
de positie van de motor gewerkt worden (zie paragraaf 5.3 en 8.4 
voor montage en spanning van de snaren). Nadat de juiste stand is 
gevonden, moeten de bevestigingsbouten stevig worden 
aangedraaid. 

4 Montage van de 
afschermingen [4] 

Bescherm alle bewegende delen met behulp van de daartoe 
bestemde afschermingen. 

 
Tabel 5-3 Volgorde assemblagehandelingen van ventilator in uitvoering 1 

(raadpleeg Figuur 5-5 voor identificatie van de onderdelen) 
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5.2.4 Axiaalventilatoren uitvoering 8  

 

 

 

 

Figuur 5-6 Assemblage van axiaalventilator uitvoering 8 

 

 

Na uitvoering van de fases 1-2-3, beschreven in paragraaf 5.2.2, moet men overgaan tot de installatie van 
de aandrijving.  

 

 

 

 

Fase Handeling Beschrijving 

1 Installatie huis en frame [1] Plaats het huis en het frame op het grondframe [2] 

2 Installatie motor [3] 

 

De motor moet op het frame worden geplaatst zonder de 
bevestigingsbouten helemaal aan te draaien. 

3 Montage van de elastische 
koppeling of de 
klauwenkoppeling [4] 

Bij de montage van de koppeling moet de uitlijning die is voorzien 
in paragraaf 8.5 worden gecontroleerd. Hiervoor moet op de stand 
van de motor worden gewerkt. Nadat de juiste stand is gevonden, 
moeten de bevestigingsbouten stevig worden aangedraaid. 

4 Montage van de 
afschermingen [5] 

Bescherm alle bewegende delen met behulp van de daartoe 
bestemde afschermingen. 

 
Tabel 5-4 Volgorde assemblagehandelingen van ventilator in uitvoering 1 

(raadpleeg Figuur 5-6 voor identificatie van de onderdelen) 
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5.3 Monteren en afstellen van de snaaraandrijvingen en eindcontroles 

 

Als de aandrijving van de ventilator via V-snaren geschiedt, moet men de aandrijving als volgt monteren: 

 Reinig de conische delen en busboring grondig alvorens deze in de poelie te plaatsen. 

 Plaats de bus in de poelie, en draai de poelie zo dat de halve schroefgaten boven de gladde halve 
gaten in de bus passen. 

 Draai de schroeven zonder kop handmatig losvast aan. 

 Monteer de hele eenheid op de as, nadat deze grondig is gereinigd. 

 Positioneer de poelies en controleer de uitlijning met een liniaal. 

 Borg de eenheid door de schroeven wisselend vast te draaien. 

 Monteer de snaren. 

 Gebruik geen hefboom om de snaren te monteren, zodat de interne versterkingsvezels van de snaar 
niet beschadigen.. 

 Alvorens de snaren te spannen, moet aan de gespannen zijde een bekende lengte worden 
afgetekend (bijvoorbeeld 100 mm). Span vervolgens de snaren geleidelijk terwijl de aandrijving 
draait (zoals bepaald in paragraaf 8.4 ) totdat de snaar is uitgerekt in de volgende verhoudingen: 

0.8% met gelijkmatig koppel; 

1% met ongelijkmatig koppel. 

 

 

 

Overmatige spanning van de snaren kan tot beschadiging van de lagers leiden en asbreuk tot 
gevolg hebben. 

 

 

LET OP: 

Bij overbrengingen middels flexibele koppeling moet eerst de uitlijning worden gecontroleerd 
voordat de machine wordt opgestart. Het frame kan vervormingen hebben opgelopen 
gedurende het transport of bij het vastdraaien van de funderingsbouten. 
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5.4 Elektrische aansluiting 

 

 

LET OP: 

De ventilator is geleverd conform richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische 
compatibiliteit. De fabrikant van de elektrische motor, indien deze met de ventilator wordt 
meegeleverd, garandeert dat de motor conform dezelfde richtlijn is.  Degene die de installatie 
uitvoert, is er verantwoordelijk voor te controleren of de installatie waarin de ventilator wordt 
geïnstalleerd conform de richtlijn is. Indien de motor niet met de ventilator wordt meegeleverd 
maar door de klant wordt gemonteerd, dient de klant de conformiteit hiervan aan de richtlijn te 
controleren.  

 

De voedingsdraad van de ventilator moet worden voorzien van de juiste stroomsterkte. 

De aansluiting op het elektriciteitsnet mag uitsluitend worden uitgevoerd door geschoold personeel. Men 
wijst er verder op dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de elektriciteitsaansluiting van de hele installatie, 
tot aan de aansluitkast van de motor toe. 

Wij vestigen de aandacht van klant nogmaals op het belang om alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen 
voor de “aardverbinding” van de ventilator. 

De aardinstallatie moet voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving in het land waar de ventilator wordt 
geïnstalleerd en moet regelmatig worden gecontroleerd door gekwalificeerd personeel. 

Maak eerst de aardverbinding voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt. 

Controleer of het aansluitschema (zie Figuur 5-7) geschikt is voor de netspanning.  
Over het algemeen kunnen standaard elektrische motoren in beide draairichtingen functioneren. Om de 
draairichting om te keren, hoeven alleen twee willekeurige voedingsdraden in het aansluitkastje te worden 
verwisseld. 
 

 

LET OP: 

De installateur dient er zorg voor te dragen dat het elektrisch voedingssysteem van de 
ventilator conform norm EN 60204-1 is.  

Er moet een werkschakelaar in de buurt van de ventilator worden geplaatst zodat het 
onderhoudspersoneel de elektrische voeding van de ventilator direct kan onderbreken. (zie 
punten: 9.2.6.3 – Inschakelingsbediening en 10.7 – Noodschakelaars EN 60204-1) 

 
De ontwerper van de elektrische installatie is er eveneens verantwoordelijk voor dat de inschakelings, 
uitschakelings- en noodstopbediening conform zijn aan bijlage I van de MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG. 
 

 

LET OP: 

De klant en/of elektro-installateur moet zelf de juiste kabels en apparatuur kiezen voor het 
aansluiten van de ventilator, en moet zich hierbij baseren op het type motor dat is 
geïnstalleerd en op de bovenstroomse voedingslijn. 

 
Alle werkzaamheden die het elektrische deel betreffen, moeten worden uitgevoerd als de ventilator niet 
draait en is afgesloten van de netspanning. 
Controleer voor het installeren en het opstarten of de gegevens op het typeplaatje van de motor 
overeenkomen met de netspanning. 
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De afgebeelde schema’s dienen alleen als indicatie: raadpleeg het aansluitschema dat door de 
motorproducent wordt geleverd. 

Driefase motoren met één 
toerental 

Driefase motoren 

Enkele wikkeling 

Gelijkspanning 

Driefase motoren 

Twee gescheiden wikkelingen 

Gelijkspanning 

 
  

Driehoekschakeling  
Dahlander of PAM schakeling voor 
hoog toerental  

Schakeling voor hoog toerental  

 
  

Sterschakeling  
Dahlander of PAM schakeling voor 
laag toerental  

Schakeling voor laag toerental  

Figuur 5-7 Elektrische aansluitschema’s voor motoren met één of twee toerentallen 

De kabels moeten zo worden gelegd dat ze niet in contact komen met uitstekende of bewegende delen, 
zoals het schoepenwiel. Indien er gaten voor de doorgang van de kabels in de behuizing moeten worden 
gemaakt, moeten hier de juiste afschermingen in worden geplaatst (wartel). Raadpleeg in dit geval de 
technische dienst van FVI. Deze voorzorgsmaatregelen zijn vooral van belang indien er een externe 
aansluitkast wordt gebruikt (serie EF: zie fig. 5-8). In ventilatoren van de serie EFR is de externe aansluitkast 
al door FVI geïnstalleerd. 

 

 

Figuur 5-8 Voorbeeld van plaatsing van een externe aansluitkast 
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Het type kabelhuls ter bescherming van de kabels moet worden gekozen afhankelijk van de lucht die door 
de ventilator stroomt. Tenzij anders aangegeven, gaat FVI ervan uit dat er schone lucht door de ventilator 
stroomt.  

De elektrische aansluiting op de aansluitkast moet worden uitgevoerd met inachtneming van de 
beschermingsgraad IP van de motor. 
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5.5 Aansluiting aan de kanalen  

Het aansluiten van de ventilator op de kanalen moet op dusdanige wijze geschieden dat alle onderdelen 
correct uitgelijnd zijn en dat er geen obstakels in de kanalen komen ten gevolge van pakkingen of flexibele 
delen. Het gewicht van de kanalen moet niet drukken op de ventilator en men moet voorkomen dat bepaalde 
delen van de machine vervormen door het aansluiten van de kanalen. Eventuele flexibele koppelingen 
tussen ventilator en aanzuig- en/of uitblaasleidingen moeten dusdanig worden geïnstalleerd dat ze de 
flexibele delen niet onder spanning zetten en dat er geen contact is tussen de metalen delen van de 
koppelingen zelf (zie fig. 5-9 voor montagetoleranties). 

 

Figuur 5-9 – Montagetoleranties van flexibele koppelingen 

 

 

Wanneer de beschikbare ruimte het toelaat, is het voor ventilatoren met kanaalverbonden aanzuiging  
aangeraden (ten behoeve van een correcte toevoer van de luchtstroom in de aanzuigconus) een recht stuk 
leiding aan te brengen dat ongeveer 2,5 maal zo groot is als de diameter van de ventilator (afleesbaar op het 
productplaatje). Het resultaat van deze som gedeeld door 1000 geeft de aanbevolen lengte aan (in meters). 

 

 

 

 

Figuur 5-10 Minimale installatieafstanden met aanzuiging via kanaal 

Theoretisch           Afwijkende parallelle uitlijning          Axiale drukkracht        Afwijkende hoekuitlijning 
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6 CONTROLES DIE VOOR EN NA DE OPSTART MOETEN WORDEN UITGEVOERD 

 

6.1 Controles vooraf 

 

 

LET OP: 

De controles voor de eerste inbedrijfstelling moeten uitsluitend worden uitgevoerd wanneer de  
ventilator stilstaat en van de voedingsspanning is afgesloten. 

 

Wanneer de machine voor het eerst wordt opgestart, moeten eerst de volgende controles worden 
uitgevoerd: 

 Controleer of de ventilator compatibel is met de gebruiksbestemming 

 Controleer, wanneer de installateur de transmissie moet completeren, of de gegevens op het typeplaatje 
compatibel zijn met de gegevens op het specificatieblad van de transmissie. 

 Controleer of alle afschermingen aanwezig zijn 

 Controleer of alle bouten en moeren van FVI aanwezig zijn  

 Controleer of alle bouten en moeren goed zijn aangedraaid (schoepenwiel, steunen, grondframe, 
eventuele aandrijfdelen). 

 Controleer de smering van de lagers van de ventilator en van de motor; nasmeren indien nodig (zie 
hoofdstuk 8 ONDERHOUD). 

 Controleer of alle draaiende delen vrij kunnen draaien. 

 Zorg ervoor dat er geen vreemde delen in de ventilator aanwezig zijn. 

 Controleer of de draairichting correct is: zet de motor kortstondig aan om te bepalen of de draairichting 
overeenkomt met de richting die is aangegeven door een pijl op het ventilatorhuis; indien nodig de 
draairichting omkeren (zie Elektrische aansluiting). 

 

FVI raadt het gebruik van een controlelijst (checklist) aan, zoals is afgebeeld in paragraaf 12.2, waarmee 
controles m.b.t. de veiligheid kunnen worden afgewerkt en geregistreerd. 

 

 

LET OP: 

De eerste testloop van de machine mag niet plaatsvinden voordat de controles van de 
checklist zijn afgewerkt (zie paragraaf 12.2). 

 

 

LET OP: 

Axiaalventilatoren mogen nooit in bedrijf worden gesteld met compleet gesloten conussen. 
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6.2 Uit te voeren controles terwijl ventilator draait 

Controleer of de opgenomen stroomsterkte niet boven de waarde uitkomt die aangegeven is op het 
typeplaatje van de motor. Als dit wel het geval is, direct de ventilator stopzetten en contact opnemen met 
de fabrikant. 

De ventilator moet werken zonder overmatige vibraties en lawaai-emissies. 

Controleer, wanneer de ventilator niet draait, of de lagers de maximale temperatuurslimiet niet overschrijden. 
(bij een omgevingstemperatuur van 20°C mag de temperatuur van de lagersteunen maximaal 70°C zijn). Het 
mag als normaal worden beschouwd dat de werktemperatuur in de  eerste bedrijfsuren iets hoger ligt, ten 
opzichte van de aangegeven waarde. De temperatuur moet zich later echter wel stabiliseren op een lagere 
waarde. Bij oververhitting van de lagers contact opnemen met de technische dienst van FVI. 

Controleer na 3-4 bedrijfsuren, terwijl de ventilator stilstaat en afgesloten is van de netspanning, opnieuw of 
alle bouten goed zijn aangedraaid, de temperatuur van de lagers, en voor snaaraangedreven ventilatoren de 
temperatuur en de spanning van de snaren. 

De door FVI geproduceerde ventilatoren kunnen op verzoek worden voorzien van trillings- en/of 
temperatuursensors van de steunlagers (voor aangedreven ventilatoren). In dit geval voorziet FVI in de 
installatie van de trillingssensor op de steun aan de kant van het schoepenwiel en van de temperatuursonde 
op de steun aan de kant van de aandrijving.  

Wat de trillingen betreft, wordt voor het criterium van controle van de veiligheidsvoorwaarden verwezen naar 
de norm ISO 14694:2003 die de volgende limieten aanraadt voor mechanische trillingen (trillingsnelheid in 
mm/s RMS), gemeten tijdens de installatie: 

 

 alarm: 7.1 (stijf),  11.8 (flexibel); 

 stop:  9 (stijf),  12.5 (flexibel); 

 

Deze limieten worden door FVI over het algemeen als geldig gehouden, tenzij op de afzonderlijke machines 
anders is vermeld. 

Meetpunt en -richting: op de steunen op de motor van de ventilator, loodrecht op de draaias, op het 
horizontale of verticale vlak. 

Het gebruik van de definities vast en flexibel heeft betrekking op het feit of de eerste kritische snelheid van 
de constructie respectievelijk hoger of lager dan de bedrijfssnelheid is. Over het algemeen hebben de 
ventilatoren FVI een vaste structuur m.b.t. deze definitie. 

Het gebruikte type schokbrekers is van invloed op de waarde van de eerste kritische snelheid. 

De referentielimieten voor de temperatuur op de steunen, die onafhankelijk van de omgevingstemperatuur 
op de buitenste ring van de lager kunnen worden gemeten, zijn als volgt:   

 

 alarm 100 °C; 

 stop 120 °C;  

 

6.2.1 Visuele controles van de afschermingen 

Voor afschermingsroosters kunnen de volgende controlecriteria worden toegepast: 

 Corrosie en het mat worden van de zinklaag 

 Losraken van de lasnaden/hechtlassen 

 Duidelijk hoorbare geluidsverschijnselen die typisch zijn voor een beschadigde afscherming 

 Permanente deuken en vervormingen van de componenten 

 Beschadiging van de draden 

 Corrosie van de bouten en moeren 
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 Loszittende bevestigingselementen 

 

Voor de gelakte afschermingen uit geprofileerd plaatstaal kunnen de volgende controlecriteria worden 
toegepast: 

 Corrosie en het mat worden van de verflaag 

 Losraken van de lasnaden/hechtlassen 

 Duidelijk hoorbare geluidsverschijnselen die typisch zijn voor een beschadigde afscherming 

 Permanente deuken en vervormingen van de componenten 

 Mechanische vervorming of beschadiging van onderdelen van de afschermingen 

 Scheurvorming 

 Corrosie van de bouten en moeren 

 Loszittende bevestigingselementen 

 

 

LET OP: 

Alle afschermingen moeten maandelijks worden geïnspecteerd en indien nodig worden 
vervangen. 

 

 

LET OP: 

In geval van twijfel vaker controles uitvoeren of de afscherming vervangen. 

 

6.2.2 Controleren en reinigen van de delen die in contact komen met de luchtstroom 

Door het periodiek reinigen van het schoepenwiel kunnen trillingen door eventuele stofophopingen bij het 
gebruik van de ventilator worden vermeden.  

Wanneer de ventilator wordt gebruikt voor het vervoer van enigszins stofgeladen lucht die abrasieve 
componenten kan bevatten, dan moet het schoepenwiel regelmatig worden gecontroleerd op vuil en 
slijtage.  

Materiaalophopingen of slijtage van enkele onderdelen van het schoepenwiel kunnen leiden tot abnormale 
trillingen in de ventilator. 
 

6.2.3 Visuele inspectie van het schoepenwiel en het ventilatorhuis 

Men moet periodiek de slijtage van de schoepen controleren met een visuele controle. De slijtage van de 
schoepen kan hoge risico’s met zich meedragen en kan leiden tot het wegvliegen van de schoepen of het 
inzakken van de constructiedelen, met consequenties die levensgevaarlijk kunnen zijn. 
 

 

LET OP: 

Axiaalventilatoren moeten niet worden gebruikt bij luchtstromen die abrasieve stoffen 
bevatten. 

 

Om onvoorziene schuringsverschijnselen aan schoepen of het huis te controleren, dient men met behulp 
een draagbare lamp de verschillende onderdelen te inspecteren door het schoepenwiel langzaam te laten 
draaien zodat alle schoepen zichtbaar zijn. De schoepen moeten allemaal ongeschonden zijn en geen enkel 
teken van slijtage of missende delen vertonen. 

Met betrekking tot corrosieverschijnselen op het schoepenwiel en het ventilatorhuis wordt benadrukt dat 
corrosieve omgevingen en zure stoffen de werking van de beveiligingscomponenten van de ventilator in 
gevaar kunnen brengen. 



 

MVA 02 herz. 2 - juli 2015  63 van 122 

 

Dit fenomeen moet absoluut niet worden onderschat omdat de concentratie van de agressiemiddelen niet 
alleen verantwoordelijk blijkt te zijn. 

Het is mogelijk dat er zich condensvorming voordoet tussen de bedrijfcyclussen van de ventilator in, 
waardoor het chemische proces van corrosie op dusdanige wijze wordt versneld dat de dikte en daarmee de 
integriteit van de materialen wordt aangetast. 
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6.2.4 Dimensionele controles  

 

CHECKLIST – DIMENSIONELE CONTROLES VAN DE ONDERDELEN 

TE CONTROLEREN 
ELEMENT 

TYPE 
CONTROLE/INSTRUMENT 

AANVAARDBAARHEIDS-
CRITERIUM 

RESULTA
AT 

Schoepenwiel:  
aanwezigheid van 
krassen of groeven op 
het oppervlak 

Visueel  Integriteit OK  

Ventilatorhuis: dikte 
dekband 

Afmeting/Meetpasser of 
soortgelijk instrument 

Vermindering niet hoger 
dan 10% van de dikte in 
een niet versleten zone 

OK  

Aanzuigconus: dikte 
(indien aanwezig) 

Afmeting/Kaliber 

Vermindering niet hoger 
dan 20% van de dikte in 
een niet versleten zone of 
met onbeschadigde 
coating 

OK  

Trillingsdempende 
koppelingen: dikte 
antislijtageplaat (indien 
aanwezig) 

Afmeting/Kaliber 

Vermindering niet hoger 
dan 20% van de dikte in 
een niet versleten zone of 
met onbeschadigde 
coating 

OK  

Hechtlassen (gehele 
constructie) 

Visueel 
Integriteit en afwezigheid 
van scheuren 

OK  

Datum: 
 

Handtekening: 
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7 STORINGEN BIJ AXIAALVENTILATOREN  

7.1 Meest voorkomende storingen 

 

 

De volgende tabel toont de belangrijkste problemen die zich voor kunnen doen: 

 

 

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 

Opgenomen vermogen lager dan de 
ontwerpwaarde 

Draaisnelheid te laag Draaisnelheid opvoeren 

Schoepenwiel deels geblokkeerd Verwijder de obstructie 

Drukweerstand van de installatie is 
lager dan de ontwerpwaarde 

Controleer de waarde van de 
drukweerstand van de installatie 

Luchtmassa is lager dan de 
veronderstelde ontwerpwaarde 

Controleer de waarde van de 
luchtmassa 

Verkeerde schoepenstand 
Verhoog de inclinatiehoek van de 
schoepen 

Opgenomen vermogen hoger dan de 
ontwerpwaarde 

Te hoge draaisnelheid Verlaag de draaisnelheid  

Drukweerstand van de installatie 
hoger dan de ontwerpdruk 

Controleer de waarde van de 
drukweerstand van de installatie 

Aanzuig- en uitblaasmonden of 
kanalen deels geblokkeerd 

Verwijder de obstructie 

Controleer de positie van 
besturingsorganen 

Tegenovergestelde voorrotatie van de 
lucht ten opzichte van de draairichting 
van de ventilator 

Controleer de minimum 
installatieafstanden (par. 5.1.1)  

Luchtmassa is hoger dan 
veronderstelde ontwerpwaarde 

Controleer de waarde van de 
luchtmassa 

Voedingsspanning van de motor lager 
dan aangegeven waarde op het 
typeplaatje 

Controleer de juiste 
voedingsspanning van de motor  

Fouten in de motorwikkelingen Controleer of de motor correct werkt 

Verkeerde schoepenstand 
Verminder de inclinatiehoek van de 
schoepen 

Te lage druk 

Draaisnelheid te laag Draaisnelheid opvoeren 

Luchtmassa is lager dan de 
veronderstelde ontwerpwaarde 

Controleer de waarde van de 
luchtmassa 

Luchttoevoer groter dan 
veronderstelde ontwerpwaarde 

Controleer de waarde van de 
drukweerstand van de installatie 

Pulserende werking 

Instabiliteit van de luchtstroom 
Controleer het werkgebied vanuit 
veronderstelde werklijn  

Fluctuaties in de luchtstroomtoevoer 
als gevolg van parallel geïnstalleerde 
ventilatoren 

Controleer de installatiewijze van de 
machine 

Luchtturbulentie als gevolg van de  
installatie dichtbij de aanzuigopening 

Controleer de minimum 
installatieafstanden (par. 5.1.1) 
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PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 

Trillingen 

Pulserende werking 
Zie vorig punt over “Pulserende 
werking” 

Structurele resonanties bij bepaalde 
draaisnelheden 

Vermijd met behulp van de inverter de 
werking op deze snelheden of wijzig 
de frequenties van het systeem 

Slijtage van delen van het 
schoepenwiel 

Inspectie aan het schoepenwiel 
uitvoeren  

Afzetting van materiaal op het 
schoepenwiel 

Inspectie aan het schoepenwiel 
uitvoeren 

Aanlopen tussen bewegende en 
stationaire delen 

Controleer of de koppeling tussen de 
bewegende en stationaire delen 
correct is 

Intrinsieke fout in de lagers Controleer de staat van de lagers  

Gebreken in de lagers als gevolg van 
een niet gebalanceerd schoepenwiel 
of overmatige snaarspanning 

Controleer de staat van de lagers  

Controleer de spanning van de 
snaren (zie sectie 8.4). 

Overmatige geluidsproductie 

Aanlopen tussen bewegende en 
stationaire delen 

Controleer of de koppeling tussen de 
bewegende en stationaire delen 
correct is 

Trillingen Zie bij vorig punt “Trillingen” 

Pulserende werking Zie bij punt “Pulserende werking” 

Elektromagnetische afwijkingen van 
de motor  

Controleer de stroomaansluiting van 
de motor (inverter) 

Aanwezigheid van lekkages of 
scherpe hoeken 

Controleer of er afgeslepen hoeken 
zijn daar waar de luchtsnelheid hoog 
is 
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8 ONDERHOUD 

 

 

Lees eerst aandachtig deze paragraaf voordat men onderhoudswerkzaamheden verricht aan 
de ventilator: zodat het onderhoudspersoneel onder betere veiligheidsomstandigheden werkt 
en het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden betrouwbaarder is. 

 

Tijdens de onderhoudsfase dienen de veiligheidsvoorschriften het volgende in acht te nemen: 

 Onderhouds- en/of smeerwerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geschoold en 
vakkundig personeel, die hiervoor speciale toestemming hebben verkregen van de technische directie van 
het bedrijf, conform de van kracht zijnde veiligheidsrichtlijnen en -normen, en met gebruik van de voor dit 
doel  meest geschikte gereedschappen, werktuigen en materialen. 

 Gedurende de onderhoudswerkzaamheden moet geschikte kleding worden gedragen, zoals 
nauwsluitende werkoveralls en veiligheidsschoenen. Ruim zittende kledingstukken met uitstekende delen 
moeten worden vermeden. 

 Het is aangeraden tijdens het onderhoud de bewegingszone rond de ventilator duidelijk af te zetten en te 
markeren door aanwijsborden met de tekst “VENTILATOR IN ONDERHOUD” 

 

 

LET OP: 

Tijdens elk soort onderhoudswerkzaamheid moet de ventilator worden afgesloten en 
geïsoleerd van de elektrische voeding. Controleer altijd goed of het schoepenwiel en de 
motor stilstaan alvorens werkzaamheden aan de ventilator of onderdelen hiervan uit te 
voeren of het inspectiedeurtje te openen. 

Indien de ventilatoren warme luchtstromen verwerken, dient men te wachten tot de ventilator 
is afgekoeld alvorens onderhoud uit te voeren, om contact met warme oppervlakken te 
voorkomen. 

Bij werkzaamheden aan draaiende onderdelen of binnenin de kanalen moet bovendien: 

 Indien aanwezig, de elastische koppeling van de motor worden losgekoppeld; 

 Indien aanwezig, de aandrijfsnaren van de poelies worden verwijderd. 

 

 

LET OP: 

Wanneer een meerfasen ventilator wordt gebruikt, de elektrische voeding binnen de 
meerfasen ventilator afsluiten en controleren of het schoepenwiel tot complete stilstand is 
gekomen voor er met welke soort onderhoud dan ook wordt verdergegaan. 

 

Het hoofd van het onderhoudspersoneel moet een perfect gecoördineerde équipe van personen 
samenstellen zodat maximale veiligheid voor de aan gevaar blootgestelde personen wordt gewaarborgd. 
Alle personen die bij de onderhoudswerkzaamheden betrokken zijn, moeten goed zichtbaar zijn om 
eventuele gevaren aan elkaar te kunnen signaleren. 

 

 

LET OP: 

Het eventueel manoeuvreren van los te koppelen of gedemonteerde delen die van machine, 
moeten geschieden met de daarvoor geschikte transport- en hefmiddelen. 

 

 

Over het algemeen is geen speciale apparatuur nodig voor het onderhoud van de ventilator. 
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Een compleet en systematisch onderhoud van de ventilator is noodzakelijk voor een normale 
en correcte werking, en draagt tevens bij aan een grotere veiligheid voor de operator.. 

 

Om het plannen van een onderhoudsprogramma te vergemakkelijken stelt FVI een schema ter beschikking 
(zie paragraaf 12.3) met instructies welke zaken moeten worden gemonitoreerd en de frequentie hiervan. 

 

 

Regelmatige reiniging en onderhoud van de machine, in combinatie met smering van de 
onderdelen, zijn van wezenlijk belang voor een correcte en duurzame werking van de 
ventilator. 

 

8.1 Het smeren van de lagers 

Controleer en respecteer de geplande onderhoudsintervallen van de lagers.  

De lagers die in de steunen van de snaaraangedreven ventilatoren zijn geïnstalleerd, dienen te worden 
gesmeerd volgens de tijdsintervallen en met de hoeveelheden vet die zijn aangegeven in de 
transmissiespecificaties. Wanneer de ventilator in uitvoering 1 (alleen as, zonder aandrijving) is geleverd, 
moet men Tabel 8-2 consulteren voor de juiste smeerintervallen. Gebruik voor de smering het aanbevolen 
type vet of een gelijkwaardig product. De smeerintervallen moeten met ongeveer 40% of meer worden 
verkort ten opzichte van de aanduidingen in de transmissiespecificaties als de ventilator wordt gebruikt in 
een stoffige, vochtige, warme of corrosieve omgeving en afhankelijk van de feitelijke 
bedrijfsomstandigheden. 

 

 

Een overmatige hoeveelheid vet leidt tot oververhitting van de lagers: vermijd daarom de 
steunen met meer vet te vullen dan is aangegeven. 

Tenzij anders is vermeld, wordt het volgende vet als standaardsmeermiddel gebruikt voor de lagers van de 
FVI ventilatoren: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

Vet op basis van Lithiumzeep-complex, met een druppelpunt van 250 ºC (IP 396) en een eindpenetratie bij 
25 ºC - 0.1 mm (IP 50/ASTM D217) van 265÷295. Kinematische viscositeit (IP 71/ASTM D445): bij 40 ºC, 
100 cSt; bij 100 ºC, 11.3 cSt. 

De volgende vetten hebben vergelijkbare kenmerken: 

 
S.R.I. GREASE 2 

 
ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 

GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Type steun 
Hoeveelheid vet voor eerste vulling 

(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 … 
Vul de lager volledig. Vul de vrije 
ruimte in de steun echter slechts 
gedeeltelijk 

Tabel 8-1 Hoeveelheid vet voor eerste vulling voor steunen en lagers bij via overbrenging aangedreven 
ventilatoren  

 

 

 

Normaal gesproken zijn lagers van motoren tot een grootte 160 zelfsmerende lagers en 
behoeven derhalve geen smering. 

 

Controleer en respecteer de smeerintervallen die door de motorfabrikant worden gespecificeerd. Het is 
echter toch aangeraden de lagers periodiek te vervangen. Het type lagers dat is vereist, wordt 
gespecificeerd op het productplaatje van de motor . 

 

 

Gebruik voor het smeren van de motor het door de motorfabrikant aanbevolen soort 
smeermiddel. 
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Steun Type 
Lagertype  

(poeliezijde) 

Draaisnelheid  (toeren/minuut) 
Hoeveelheid 

vet 
(gram) 

Lagertype 
(tegenovergestelde 

zijde poelie) 

Draaisnelheid  (toeren/minuut) 
Hoeveelheid 

vet 
(gram) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Smeerinterval in uren Smeerinterval in uren 

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 

Steun Type 
Lagertype  

(poeliezijde) 

Draaisnelheid  (toeren/minuut) 
Hoeveelheid 

vet 
(gram)) 

Lagertype 
(tegenovergestelde 

zijde poelie) 

Draaisnelheid  (toeren/minuut) 
Hoeveelheid 

vet 
(gram) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Smeerinterval in uren Smeerinterval in uren 

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 

OPMERKING: 
Deze smeerintervallen zijn berekend op basis van het diagram dat wordt gegeven in de onderhoudshandleiding voor SKF lagers met een temperatuur op de buitenste ring 
van 70 °C. 
Hoeveelheid vet in gram, berekend volgens SKF normen. 

Tabel 8-2 Smeerintervallen en hoeveelheid vet op basis van het toerental van ventilatoren  
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Steunvlak 

 

8.2 Controle van de sferische rollagers 

Voordat het lager wordt gemonteerd moet eerst met een voelermaat de interne radiale speling worden 
opgemeten boven de hoogst gelegen rol (zie Figuur 8-1 Controle van radiale speling van de lagers).  

Controleer tijdens de montage herhaaldelijk de afname van de interne speling onder de laagst gelegen rol. 

Een correcte montage verkrijgt men door afname van de interne speling en een minimale eindspeling 
overeenkomstig de gegevens in Tabel 8-3 Controle van radiale speling van de lagers.  

 

Rollagers 
Afname radiale 
speling (mm) 

Minimale eindspeling na 
montage (mm) 

 Normale 
lagerspeling 

Lagerspeling 
C3 

22209 EK van 0.25 t/m 0.30 0.020 0.030 

22210 EK van 0.025 t/m 0.030 0.020 0.030 

22212 EK van 0.030 t/m 0.040 0.025 0.035 

22214 EK van 0.040 t/m 0.050 0.025 0.040 

22215 EK van 0.040 t/m 0.050 0.025 0.040 

22216 EK van 0.040 t/m 0.050 0.025 0.040 

22218 EK van 0.045 t/m 0.060 0.035 0.050 

22220 EK van 0.045 t/m 0.060 0.035 0.050 

22222 EK van 0.050 t/m 0.070 0.050 0.065 

22224 EK van 0.050 t/m 0.070 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 van 0.065 t/m 0.090 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 van 0.075 t/m 0.100 0.055 0.090 

Tabel 8-3 Controle van radiale speling van de lagers  
 

 

 
 
 

Figuur 8-1 Controle van radiale speling van de lagers  
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8.3 Controle van de zelfinstellende kogellagers 

Een goede montage is gebaseerd op de aandraaihoek, de axiale verschuiving en een minimale eindspeling 
zoals aangegeven in Tabel 8-4. 
 

Zelfinstellende 
kogellagers 

Aandraaihoek 
(graden)* 

Axiale verschuiving 
s (mm) 

Minimale eindspeling na montage (mm) 

 Normale 
lagerspeling 

Lagerspeling 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 

2.217 K 110 0,60 0.020 0.040 

2.218 K 110 0,60 0.020 0.040 

 Hogere waarden van gemiddeld 15-20 graden voor lagerspeling C3 

 

Tabel 8-4 Aandraaihoek, axiale verschuiving en minimale eindspeling van kogellagers 

  

 

 

 

Figuur 8-2 Axiale verschuiving s  
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8.4 Spanning en reiniging van de snaren 

Hier volgt een vereenvoudigde methode voor het spannen van de V-snaren: in Tabel 8-5 kan men voor elk 
profieltype en per diameter van de kleinste poelie, de P-waarde, de voorspanning van elke riem aflezen. 
Dezelfde tabel geeft de L-waarde aan. 

Met de formule:  
100

LxI
Le   

Kan de Le,  waarde worden berekend, waarbij:  

Le= indrukdiepte [in mm] halverwege de afstand tussen de poelie-assen I 

L= indrukdiepte voor 100 mm hartafstand  

I = hartafstand tussen de twee assen van de poelies [mm] 

Door een kracht P loodrecht in het midden van de hartafstand tussen de assen uit te oefenen (Figuur 8-3) 
moet de V-snaar worden gespannen tot de berekende indrukdiepte Le wordt bereikt  

 

 

Figuur 8-3 Controleren van snaarspanning 

 

Profiel Voorspanning per 
snaar P [N] 

Diameter kleinste poelie d 
[mm] 

Indrukdiepte voor 100 mm 
hartafstand L tussen de assen 

SPZ 25 

van 63 t/m 71 

van 75 t/m 90 

van 95 t/m 125 

groter dan 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

van 100 t/m 140 

van 150 t/m 200 

groter dan 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

van 160 t/m 224 

van 236 t/m 355 

groter dan 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

van 224 t/m 250 

van 265 t/m 355 

van 400 t/m 560 

groter dan 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Tabel 8-5 Snaarspanning: testkracht en indrukdiepte  

Le 

I 

I/2 
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Het is raadzaam de snaarspanning op zijn minst na de eerste 8 bedrijfsuren te controleren. Vervolgens de 
aanwijzingen opvolgen met betrekking tot de geprogrammeerde onderhoudswerkzaamheden (zie paragraaf 
12.3). 

Vervang de snaren volledig wanneer deze door slijtage de juiste werking van de transmissie kunnen 
benadelen als gevolg van onvoldoende voorspanning of slip boven de 4÷5%. De snaarslijtage hangt van 
verschillende factoren af,  waaronder omgevingsomstandigheden, het aantal bedrijfsuren en het aantal keer 
en de wijze waarop de ventilator is opgestart. 

 

 

De producenten van standaard V-snaren raden aan deze niet te gebruiken bij 
omgevingstemperaturen hoger dan 80 °C; voor hogere temperaturen moeten een speciaal 
soort snaren worden gebruikt. 

 

Het reinigen van vuile riemen mag niet worden uitgevoerd met oplosmiddelen zoals benzine, benzeen, 
terpentijn, enz., of met abrasieve of scherpe voorwerpen. 

Een mengsel van alcohol en glycerine in de verhouding 1:10 is het meest aangewezen reinigingsmiddel. De 
aandrijving die op de ventilatoren van FVI zijn geïnstalleerd, zijn voorzien van twee of meerdere snaren.  

 

 

In geval van breuk van één of meer snaren is het raadzaam alle snaren van de aandrijving te 
vervangen. 

 

 

 

8.5  Flexibele koppelingen 

Controleer periodiek en op basis van de bedrijfsintensiteit van de ventilator de axiale speling S, de 
hoekuitlijning Amax-Amin en de parallelle uitlijning R (Figuur 8-4, Figuur 8-5, Figuur 8-6). Controleer de conditie 
van de naven en smeer deze elke 3000 bedrijfsuren met de aanbevolen soorten en hoeveelheden 
smeermiddel (zie Tabel 8-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 8-4 Juiste axiale 
uitlijning  

 

Figuur 8-5 Afwijkende 
hoekuitlijning 

    

Figuur 8-6 Afwijkende 
parallelle uitlijning 

 

 

 

 

S 

R 

Amin 

Amax 
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Type S 
min  

[mm] 

Amax-Amin bij max 
installatie [mm] 

Amax-Amin bij  
max werking 

[mm] 

R 
max  

[mm] 

Max 
toerental 

[rpm] 

Smeermiddel 
[Kg] 

Aanbevolen 
smeermiddel 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Geen smering 
nodig 

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 

* De gegevens in de tabellen in deze handleiding zijn rechtstreeks overgenomen uit de technische catalogussen van de respectievelijke 
producten. 

Tabel 8-6 Technische specificaties van flexibele koppelingen  
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8.6 Filters en drukaanwijzers 

Indien de ventilator over filters voor de binnenstromende lucht beschikt, moeten deze periodiek worden 
gereinigd om te voorkomen dat het drukverlies bij de ingang verhoogt waardoor de prestaties van de 
ventilator afnemen.  

De controle en eventuele reiniging kunnen op vooraf bepaalde momenten worden uitgevoerd; het is echter 
raadzaam een verschildrukaanwijzer te gebruiken om de door het filter veroorzaakte drukval te controleren. 
Deze mag echter niet hoger dan 400 Pa zijn.  

 

 

LET OP: 

Men mag de drukwaarde van 400 Pa niet overschrijden, om te vermijden dat het filter wordt 
beschadigd en er op die manier materiaal door de ventilator wordt aangezogen. 

 

 
 

8.7 Flexibele trillingsdempende koppelingen tussen ventilator-kanaal 

De flexibele koppelingen tussen de ventilator en de aanzuig- en/of uitblaasleidingen moeten met het oog 
worden gecontroleerd,  Indien ze gedemonteerd moeten worden om redenen van onderhoud aan de 
installatie en/of de ventilator, moet het opnieuw monteren worden uitgevoerd met inachtneming van de 
voorzorgsmaatregelen voor de eerste montage/installatie (zie par. 5.5). 
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8.8 Controleren en reinigen van de delen die in contact komen met de luchtstroom 

 

Door het periodiek reinigen van het schoepenwiel kunnen trillingen door eventuele stofophopingen bij het 
gebruik van de ventilator worden vermeden.  

 

 

Wanneer de ventilator wordt gebruikt voor het vervoer van enigszins stofgeladen lucht 
die abrasieve componenten kan bevatten, dan moet het schoepenwiel regelmatig 
worden gecontroleerd op vuil en slijtage.  

 

Materiaalophopingen of slijtage van enkele onderdelen van het schoepenwiel kunnen leiden tot abnormale 
trillingen in de ventilator. 

Wanneer er delen van het schoepenwiel aanwezig zijn die overmatige slijtage vertonen, dan moet het 
schoepenwiel noodzakelijkerwijze worden vervangen (neem hiervoor contact op met de technische dienst 
van FVI. 

 

 

 

Voor vragen of elk soort wijziging dat aan onze producten moet worden uitgevoerd, graag van 
te voren contact opnemen met de technische dienst van FVI met vermelding van het type 
machine en het serienummer dat op het typeplaatje van de ventilator leesbaar is. 
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9 TECHNISCHE TABELLEN 

9.1 ST- steunen in uitvoeringen A – AL – B – BL 
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Figuur 9-1 ST-steunen in uitvoeringen A – AL – B - BL  

STEUN AFMETINGEN in mm GEWICHT 

TYPE 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 

* 
 BOUWUITVOERINGEN 
Uitvoering A: korte as, kogellagers.   --   Uitvoering AL: lange as, kogellagers. 
Uitvoering B: korte as, kogellagers aan schoepenwielzijde, rollagers aan transmissiezijde. 
Uitvoering BL: lange as, kogellagers aan schoepenwielzijde, rollagers aan transmissiezijde. 

Tabel 9-1 ST-steunen in uitvoeringen A – AL – B – BL 

      Koelwaaier 

voor luchttemp. 

 60÷300°C Uitv. AL-BL  

Uitv. A-B  

Smeerapparaat 

UNI 7663 Tyoe A 
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9.2 Standaardsteunen en -lagers gemonteerd op via overbrenging aangedreven 
ventilatoren 

 

STEUN 
LAGERS voor EF reeks 

(niet smeerbaar) 
LAGERS voor EB 

reeks 
AFMETING 

ST 47 A 19 

 

6204-2RSH 

 

6204-Z (Speling C3) 

314/l 

354/H 

404/G 

454/H 

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

564/H 

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

714/H 

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

804/G 

904/l 

904/H 

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

1004/K 

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

1124/H 

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

1254/H 

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

1404/H 

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

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

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

 

Tabel 9-2 Standaard steunen en lagers gemonteerd op via overbrenging aangedreven ventilatoren 



 

 80 van 122 MVA 02 herz. 2 - juli 2015 

 

 

10 DEMONTEREN EN HERMONTEREN VAN DE HOOFDBESTANDDELEN 

 

 

LET OP: 

Alle onderstaande handelingen wat betreft demontage en het hermonteren, moeten worden 
uitgevoerd door speciaal geschoold en geautoriseerd personeel. 

 

 

LET OP: 

Alle handelingen die demontage en het hermonteren aangaan, moeten worden uitgevoerd: 

 Met de absolute zekerheid dat de ventilator volledig stilstaat (schoepenwiel draait niet); de 
elektrische voedingspanning met de werkschakelaar uitschakelen op het schakelpaneel en 
een hangslot aanbrengen waarvan de sleutel aan het hoofd van de onderhoudsafdeling 
moet worden gegeven 

 Nadat de werkomgeving is voorzien van alle benodigde uitrustingen en er geen activiteiten 
plaatsvinden die een bron van gevaar kunnen vormen in combinatie met de 
ontmantelingswerkzaamheden. 

 Nadat elk onderdeel dat opnieuw moet worden gemonteerd, afhankelijk van de 
gebruiksaanwending, grondig is gereinigd, ontvet of gesmeerd. 

 

10.1 Schoepenwiel van ventilatoren met stalen naaf 

 

 

LET OP: 

Let er tijdens het manoeuvreren van het schoepenwiel op dat de deze geen stoten oploopt  
waardoor er onbalans en vervormingen zouden kunnen ontstaan. 

 
10.1.1 Montage schoepenwiel 

 

1.- Plaats het schoepenwiel (1) in de buurt van de  
motor(2) die reeds losvast is vastgeschroefd op de 
motorplaat (Foto 1): hef het schoepenwiel omhoog 
met de geschikte hefapparatuur(3) (Foto 2), breng 
deze dichtbij de motor en steek  de motoras (4) in 
het conische gat van de naaf (5) (Foto 3). 
Controleer bij deze handeling of de bedrukte zijde 
van de naaf aan de tegenovergestelde zijde van de 
motor zit. 

 

 

Foto 1 

1 
2 
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Foto 2 

 

Foto 3 

 

2.- Breng de conische bus aan (6) tussen het gat 
van het schoepenwiel en de motoras (Foto 4): 
omdat het naafgat en het buitenoppervlak van de  
bus conisch zijn  (aan de motorzijde is de diameter 
het kleiner), is het aanbrengen van de bus alleen 
mogelijk in één richting. Om deze handeling te 
vereenvoudigen, de busboring groter maken m.b.v. 
geschikt gereedschap (7) in de sleet van de bus 
(Foto 5).  

 

 

Foto 4 

6 

7 

4 

5 

3 
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Foto 5 

 

 

 

LET OP: 

Zorg ervoor dat de bus tot het aseinde van de motoras wordt opgeschoven.  

 

 

De bolvormige naafopening is voorzien van een 
inkeping (8)  welke na de montage recht tegenover 
de axiale spleet van de van de bus (9) moet liggen 
(Foto 6). Het controleren hiervan is uiterst belangrijk 
voor het correct uitbalanceren van het 
schoepenwiel. 

 

 

 Foto 6 

 

3.- Monteer de bevestigingsschijf (10) van het 
schoepenwiel (Foto 7): plaats de twee doorlopende  
NIET GESCHROEFDE gaten van de ring recht op 
de schroefgaten van de naafopening. Gebruik de 
twee passende bouten (bevestigingsbouten van de 
naaf) (11) met de respectievelijke elastische 
afdichtringetjes om de bus op naaf te bevestigen. 
De bouten moeten wisselend worden aangedraaid. 
Het is uiterst belangrijk deze bouten aan te draaien 
met het juiste aandraaikoppel vermeld in de  
handleiding onder “Waarschuwingen en 
gebruiksaanwijzingen”.  Controleer of bij dit 
aanhaalkoppel de afdichtingring niet op de 
naafopening van het schoepenwiel  drukt, maar dat 
er een kleine afstand overblijft (Foto 8).  

  

Foto 7 

8 

9 

10 

11 



 

MVA 02 herz. 2 - juli 2015  83 van 122 

 

 

Foto 8 

 

4.- Draai de centrale bevestigingsschroef op de 
motoras aan: breng de bevestigingsschroef van het 
schoepenwiel (12) met ertussen het bijbehorende 
elastische ringetje aan in het gladde centrale gat 
van de afdichtingring en deze vastzetten op de 
motoras (Foto 9). Draai de schroef aan met het 
aanhaalkoppel dat is aangegeven in Tabel 12-1. 

Merk op dat de 4 schroefgaten van de ring 
ongebruikt blijven. Deze gaten worden uitsluitend 
gebruikt bij het demonteren van het schoepenwiel.  

 

 

Foto 9 

 

5.- Controleer de vrije speling tussen het 
schoepenwiel en het huis: controleer na de 
volledige montage de uitlijning van het 
schoepenwiel t.o.v. het huis. Indien nodig, de motor 
verplaatsen of de motordraagplaat anders instellen. 
Als het schoepenwiel goed is gecentreerd, alle 
bevestigingsschroeven van de grondplaat en de 
motor goed vastdraaien met de aandraaikoppels 
volgens Tabel 12-1. 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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10.1.2 Demontage van het schoepenwiel 

 

1.- Draai de twee bevestigingsschroefbouten van 
de naaf los (Foto 10). 

 

 

Foto 10 

 

2.- Het schoepenwiel uit het huis halen: voor deze 
handeling worden de twee bevestigingsschroeven 
van de naaf gebruikt die zojuist zijn losgedraaid 
(men kan ook twee andere gelijksoortige 
schroefbouten gebruiken, indien voorhanden). 
Deze worden afwisselend in de 4 schroefgaten van 
de ring geschroefd. Door deze aan te draaien wordt 
het schoepenwiel naar de motor opgeduwd en komt 
deze los van de klembus. Voor deze handeling 
moet de centrale bevestigingsschroefbout nog 
aangedraaid blijven (bevestigingsbout van het 
schoepenwiel)  (Foto 11, 12 en 13). 

 

 

Foto 11 

 

Foto 12 
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Foto 13 

 

3.- Het schoepenwiel met de geschikte 
hijsapparatuur aanhaken (Foto 14). 

 

 

Foto 14 
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4.- Draai de bevestigingsbout van het schoepenwiel 
los en verwijder de afdichtingring (Foto 15 en 16). 

 

 

Foto 15 

 

Foto 16 

 

5.- Trek de bus uit de zitting (Foto 17): om deze 
handeling te vereenvoudigen geschikt gereedschap 
in de spleet van de bus steken. 

 

 

Foto 17 

 



 

MVA 02 herz. 2 - juli 2015  87 van 122 

 

6.- Haal het schoepenwiel eruit en hef deze op 
(Foto 18): tijdens deze handeling moet worden 
vermeden dat de schoepen niet worden beschadigd 
of vervormd. 

 

 

Foto 18 

 
10.1.3 Afstellen schoepenstand 

 

Een verandering van de schoepenstand kan de balans van het schoepenwiel veranderen. Het is daarom 
raadzaam de balans van het schoepenwiel opnieuw te controleren nadat de stand van de schoepen is 
veranderd om eventuele afwijkende trillingen, veroorzaakt door hoekveranderingen, te voorkomen. Er wordt 
hierbij op gewezen dat een toename van de schoepenhoek leidt tot een hoger opgenomen vermogen door 
de ventilator.  

 

 

LET OP: 

Zorg ervoor dat  het opgenomen vermogen niet de geïnstalleerde vermogenswaarde 
overtreft. Controleer de opname van het vermogen tijdens het bedrijf en kijk naar de 
specificaties over de eigenschappen van de ventilator om te controleren welke verandering 
van het opgenomen vermogen is toegestaan.  

Deze handeling kan worden uitgevoerd terwijl het schoepenwiel op de ventilator zit gemonteerd. Draai de 
vier bevestigingsschroeven, die op de basis van elke schoep zitten (Figuur 10.1), gedeeltelijk los. Draai de 
schoep om de stand te veranderen. De originele hoek is aangegeven op de schoep door een markering op 
de ring die tussen de basis van de schoep en de naaf ligt. Men kan een gradenboog gebruiken van het 
model G1, indien deze is bijgeleverd, of elk ander instrument voor het meten van hoeken. Draai de vier 
bevestigingsschroeven van de schoep in koppels en kruislings tegenovergesteld aan totdat het 
aandraaikoppel vermeld in  tabel 12-2 is bereikt. 

 

Fig. 10.1 Afstellen schoepenstand voor schoepenwielen met stalen naaf.. 
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10.2 Schoepenwiel van ventilatoren met aluminium naaf 

 

 

LET OP: 

Let er tijdens het manoeuvreren van het schoepenwiel op dat de deze geen stoten oploopt  
waardoor er onbalans en vervormingen zouden kunnen ontstaan. 

 
10.2.1 Montage schoepenwiel 

 

1.- Indien nodig, moet de diameter van de motoras 
worden gereduceerd totdat hij zijn nominale waarde 
bereikt met een tolerantie van +0/+5 micron. Houd 
het schoepenwiel omhoog met de juiste 
hefapparatuur,  dicht bij de motor brengen en de 
motoras (Foto 19) in het gat van de naafbus steken. 

 

 

Foto 19 

 

2.- Draai het schoepenwiel in dusdanige 
hoekpositie dat de spie van de as in de spiebaan 
van het naafgat komt te liggen (Foto 20), schuif 
vervolgens het schoepenwiel op totdat deze goed 
op de motoras vastklemt. De klemgroef die op de 
naaf is voorzien, moet aan de zijde van het vrije 
uiteinde van de as liggen (Foto 21). 

 

 

Foto 20 

 

Foto 21 

 

Motoras 

Klemrand 
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3.- Breng een draadstang met een druk- en 
afstandsring en een  moer aan in het naafgat van 
het schoepenwiel, en draai deze vast op de 
motoras (Foto 22). Met een gepaste sleutel de 
moer aandraaien totdat het schoepenwiel juist in de 
zitting tegen het aseinde van de motoras zit (Foto 
23). 

 

 

Foto 22 

 

Foto 23 

 

4.- Verwijder de draadstang, de drukring, de 
afstandsring en de moer (Foto 24). 

 

 

Foto 24 
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5.- Breng de bevestigingsschroef van het 
schoepenwiel en het elastische afdichtringetje in 
het centrale gladde gat van de afdichtingschijf aan 
en bevestig het geheel op de motoras (Foto 25). 

 

 

Foto 25 

 

6.- De schroef aandraaien totdat het 
aandraaikoppel aangegeven in tabel 12.1 is 
bereikt(Foto 26). 

 

 

Foto 26 

 

7.- Draai handmatig het schoepenwiel en controleer 
de uitlijning met het huis. Indien nodig, de motor 
verplaatsen of de motordraagplaat anders instellen. 
Wanneer het schoepenwiel goed gecentreerd is 
opgesteld, kunnen de bevestigingsschroeven van 
het funderingsframe en de motor worden 
aangedraaid met het aandraaikoppel dat wordt 
aangegeven in tabel 12.1 (Foto 27). 

 

 

Foto 27 

 

Bevestigingsschroef 
Elastisch 
ringetje 

Afdichtingschijf 



 

MVA 02 herz. 2 - juli 2015  91 van 122 

 

 
10.2.2 Demontage van het schoepenwiel 

 

1.- Ondersteun het schoepenwiel met de geschikte 
hijsapparatuur. 

 

 

2.- Verwijder de centrale borgschroef van het 
schoepenwiel (Foto 28). 

 

Foto 28 

 

3.- Plaats de punt van het draadeinde van de 
poelietrekker en bevestig de grijpers van aan de 
klemrand van de schoepenwielnaaf (Foto 29). 

 

Foto 29 
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4.- Draai de hefboom van de trekker om het 
schoepenwiel los te laten komen (Foto 30). 

 

Foto 30 

5.- Hef het wiel op en haal het eruit.  

 

10.2.3 Afstellen schoepenstand  

 

Een verandering van de schoepenstand kan de balans van het schoepenwiel veranderen. Het is daarom 
raadzaam de balans van het schoepenwiel opnieuw te controleren nadat de stand van de schoepen is 
veranderd om eventuele afwijkende trillingen, veroorzaakt door hoekveranderingen, te voorkomen. Er wordt 
hierbij op gewezen dat een toename van de schoepenhoek leidt tot een hoger opgenomen vermogen door 
de ventilator. 

 

 

LET OP: 

Zorg ervoor dat  het opgenomen vermogen niet de geïnstalleerde vermogenswaarde 
overtreft. Controleer de opname van het vermogen tijdens het bedrijf en kijk naar de 
specificaties over de eigenschappen van de ventilator om te controleren welke verandering 
van het opgenomen vermogen is toegestaan.  

 

Om deze handeling goed uit te voeren, dient het schoepenwiel van as te worden gehaald waarop deze is 
gemonteerd (zie vorige paragrafen 10.2.1 en 10.2.2 ).  

 

Draai gedeeltelijk de moeren (2) van 
bevestigingschroeven op de naaf. Draai de 
schoepen en verander de schoepenhoek naar de 
gewenste waarde. Controleer dat alle schoepen 
dezelfde stand hebben. Draai opnieuw de 
bevestigingsmoeren (2) (Foto 31) van het naafdeel 
aan met het juiste aandraaikoppel zoals vermeld in 
tabel 12-1 voor schroeven met krachtclassificatie 
8.8, en nu een schroef fixerend middel gebruiken. 

 

 

Foto 31 
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1) Schoep 
2) Naafdeel 
3) Bevestigingsschroef 
4) Bevestigingsmoeren 

 

Fig. 10.2 Vastzetten van schoepen 

 

 

10.3 Vervangen van snaaraandrijving 

10.3.1 Montage en demontage van de poelies 

 

1.- Controleer de parallelle uitlijning tussen de 
motoras en de aandrijfas  

 

 

2.- Maak de conische delen en de klembusboring 
goed schoon voordat de klembus (Foto 32) in de 
poelie wordt geschoven. 

 

 

Foto 32 
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3.- Plaats de bus in de opening van de poelie, en 
let erop dat de halve schroefgaten van de poelie 
goed zijn uitgelijnd met de gladde halve gaten van 
de klembus (Foto 32). Er kunnen 2 of 3 van deze 
gaten aanwezig zijn (Figuur 10.3), afhankelijk van 
de grootte van de poelie, zoals af te lezen valt in 
tabel 9.1. 

  

Fig. 10.3 Poeliegaten 

 

4.- Draai met de hand de schroeven zonder kop 
losvast aan (Foto 33). 

 

 

Foto 33 

 

5.- Controleer of het aseinde  goed is gereinigd en 
de spie in haar zitting brengen (Foto 34). 

 

 

Foto 34 
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6.- Schuif het geheel van klembus-schroeven-poelie 
op de motoras en op dusdanige wijze verdraaien 
dat de spie in de spiebaan van de klembusboring 
komt te liggen. Indien nodig, kan de klembusboring 
worden vergroot door geschikt gereedschap in de 
spleet van de klembus te steken (Foto 35 en 36). 

 

 

Foto 35 

 

 Foto 36 

 

7.- Controleer altijd of er minimumspeling is tussen 
de spie en de spiebaan (Foto 37). 

 

 

Foto 37 
 

8.- Herhaal de handelingen van 2 tot 7 om de 
poelie op de aandrijfas te monteren.  

 

 

Speling 
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9.- Gebruik een liniaal van de juiste lengte om de 
juiste uitlijning van de poelies te verifiëren (Foto 
38). Gebruik een rubberhamer om de poelies axiaal 
te verschuiven totdat deze goed parallel uitgelijnd 
zijn. (Foto 39). 

 

 

Foto 38 

 

Foto 39 

10.- 
Verander 
de positie 
van de 
motor om  
uitlijnings-
afwijking 
te 
corrigeren 
(Fig. 10.4 
en 10.5). 

 

 

 

 

 Fig. 10.4 Afwijkende hoekuitlijning Fig. 10.5 Afwijkende parallelle uitlijning 

 

11.- Draai de schroeven van de poelies (Foto 40) 
gelijkmatig kruislings vast tot het in tabel 10-1 
aangegeven aandraaikoppel is bereikt.  

 

 

Foto 40 

 

 

Verschuiving 
Verschuiving 
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12.- Controleer nogmaals de juiste uitlijning tussen 
de poelies. 

 

 

 

 

 

LET OP: 

Een afwijkende uitlijning veroorzaakt abnormale slijtage en wrijvingstoename van de snaren, 
een toename van het door de aandrijving opgenomen vermogen en toename van de lawaai-
emissie en de trillingen. Hierdoor wordt de gebruikslevensduur van de transmissie verkort. 

Over het algemeen, mag de uitlijningsafwijking van de snaarschijven bij V-snaar aandrijvingen maximaal 0,5 
graden bedragen, of 5 mm voor een hartafstand van 500 mm (Figuur 10.4 en 10.5). 

 

 

 

LET OP: 

Voor demontage van de poelies: verwijder de borgschroeven en draai één of twee van deze 
schroeven in de afdrukboringen. Aandraaien totdat de klembus loskomt.  

 

 

Type 

Bus Schroeven 

Lengte 
[mm] 

Diameter 
max [mm] 

Nr. Withworth 
Lengte 
[mm] 

Inbussleutel 
Aandraaikoppel 

[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 

 

Tabel 10-1 Aandraaikoppel 
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10.3.2 Montage en demontage van de snaren 

 

1.- Nadat de uitlijning van de poelies is 
gecontroleerd, kunnen de snaren nu worden 
gemonteerd. Bij deze handeling moeten een 
geforceerde montage met gereedschappen worden 
vermeden om de snaren om de poelies te leggen. 
(Foto 41, 42 en 43). Indien nodig, de hartafstand 
tussen de poelies verkleinen door de motor 
dichterbij te zetten.  

 

 

Foto 41 

 

Foto 42 

 

Foto 43 

2.- Controleer de spanning van de snaren. Zie 
paragraaf 8.4 van deze handleiding om deze 
handeling uit te voeren.  

 

 

3.- Als de spanning van de snaren onvoldoende 
blijkt te zijn, dan moet de motor worden verplaatst 
om ze op te spannen: 
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Voor ventilatoren in uitvoering 9 (motor 
ondersteund aan de zijkant van het frame) de 
afstandhouders verstellen om de draagplaat van de 
motor te verplaatsen (Foto 44). 

 

 

Foto 44 

 

Voor ventilatoren in uitvoering 12 (motor steunt op 
de grondframe) moeten de bevestigingsbouten 
tussen de motor en de draagplaat van de motor 
gedeeltelijk worden losgedraaid. Nu vervolgens de  
afstandhouders verstellen die aan de zijkanten van 
de motorsteun liggen om de motor te verplaatsten. 
Draai hierna de bevestigingsbouten weer vast (Foto 
45).  

 

 

Foto 45 

 

4.  Controleer opnieuw de uitlijning van de poelies.  

 

5.- Installeer alle beveiligingsvoorzieningen van de 
transmissie.  

 

 

 

LET OP: 

Na de eerste 8 bedrijfsuren de ventilator stopzetten en controleren of montageschroeven van 
de poelies nog stevig vastzitten. 

 

6.- Voor demontage van de snaren, dezelfde 
handelingen in de omgekeerde volgorde uitvoeren.  

 

 

 

Afstandhouder 

Bevestigingsbouten van 

de motor  
Afstandhouder 



 

 100 van 122 MVA 02 herz. 2 - juli 2015 

 

10.4 Vervangen van as en lagers bij steun uit één stuk 

10.4.1 Demontage van as bij steun uit één stuk 

 

 

 

LET OP: 

Alle hierna beschreven handelingen moeten in een perfect gereinigde omgeving worden 
uitgevoerd, waarbij moet worden vermeden dat vuil van welke soort dan ook in de steun komt. 

 

 

De FVI ventilatoren voorzien van transmissie (Foto 
46) kunnen twee typen steunen uit één stuk 
hebben. Het type steun is afhankelijk van het 
lagertype dat aan de poeliezijde is gemonteerd of 
aan zijde van de koppeling (aandrijfzijde LP):  

 

Foto 46.- Steun uit één stuk. 

 

 Steun van het type ST…A… met vast uitgevoerde kogellager aan de aandrijfzijde (Figuur 10.6). 

 Steun van het type ST…B… met vast uitgevoerde rollager aan de aandrijfzijde (Figuur 10.8). De zijde waar 
het rollager zich bevindt, is voorzien van een stempel “CR” op de as. 

 

Beide typen steunen zijn voorzien van een kogellager aan de kant van het schoepenwiel (LG). 

 

 

 

 

 

Fig. 10.6 Uit één stuk bestaande  ST…A… steun met radiale kogellagers zowel aan de kant van het 
schoepenwiel als aan de aandrijfzijde 

 

Schoepenwielkant 

(LG) Steun van het type ST… A… 

Kogellagers/kogels 

Poeliekant 

(LP) 
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Fig. 10.7 Uit één stuk bestaande ST…B… steun met radiale kogellagers aan kant van het schoepenwiel en 
rollagers aan de aandrijfzijde 

 

Voor steunen van het type ST …B…dient de as aan de kant van het schoepenwiel worden uitgenomen. 
Voor de steunen van het type ST…A… kan de as aan beide zijden worden uitgenomen. Het is echter 
aangeraden de as altijd aan de kant van het schoepenwiel te verwijderen, met name wanneer men niet 
zeker weet welk soort steun moet worden gedemonteerd. 

De stappen voor het demonteren van de as zijn de volgende: 

 

1.- Bij steunen waarop een koelwaaiertje zit gemonteerd, moet deze eerst worden verwijderd (Figuur 9.8). 

 

 

 

 

Fig. 10.8 Steun met koelwaaier 

 

Steun van het type 
ST…B… 

Kogellagers /rollagers 

Schoepenwielkant 

(LG) 

Poeliekant 

(LP) 



 

 102 van 122 MVA 02 herz. 2 - juli 2015 

 

2.- Verwijder de twee afdichtingringen VA tussen de 
as en de twee lagerdeksels aan het einde van de 
steun  (Foto 47). 

 

 

Foto 47 

 

3.- Maak de bevestigingsschroeven los en verwijder 
het deksel aan de schoepenwielzijde (Foto 48). 

 

 

Foto 48 

 

4.- De as eruit schuiven.  

 

 

 

Bij steunen van het type ST…A…, moet als laatste 
handeling de as volledig uit de steun worden 
gehaald. Bij deze handeling worden naast de as 
ook de twee lagers uitgetrokken, zowel het lager 
aan de schoepenwielzijde als het lager aan de 
aandrijfzijde (Foto 49). Gebruik een poelietrekker 
om de radiale kogellagers van de as te halen.  

 

 

Foto 49 
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Bij steunen van het type ST…B…, de as slechts 
gedeeltelijk eruit trekken en halverwege laten 
rusten (Foto 50). 

 

 

Foto 50 

 

5.- Terwijl de as nog gedeeltelijk in de steun steekt, 
de elastische seeger ring  verwijderen die in de 
zitting van steun zit aan de kant van het 
schoepenwiel. Gebruik hiervoor een geschikte 
grijptang (Foto 51). 

 

 

Foto 51 

 

6.- Schuif de as er volledig uit. Bij deze handeling 
trekt men samen met de as ook het kogellager aan 
de schoepenwielzijde eruit, alsmede de seeger-ring 
die het kogellager op de as borgt, de vetstuwring, 
de binnenring van het rollager aan de aandrijfzijde, 
en de eventueel aanwezige seeger ring die de 
rollager op de as borgt (Foto 52). 

 

 

Foto 52 
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7.- Maak de schroeven los en verwijder het  deksel 
aan de poeliezijde (Foto 53). 

 

 

 

Foto 53 

 

8.- Haal de overgebleven delen (kooi, rollen, en 
buitenring) van het rollager eruit (Foto 54).  

 

 

Foto 54 

 

9.- Verwijder de elastische seeger ring die aan de 
aandrijfzijde in de zitting van de steun zit m.b.v.  
een geschikte grijptang (Foto 55). 

 

 

Foto 55 
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10.4.2 Hermonteren van as bij steun uit één stuk 

Alle hierna beschreven handelingen moeten in een perfect gereinigde omgeving worden uitgevoerd, waarbij 
moet worden vermeden dat vuil van welke soort dan ook in de steun komt. 

 

10.4.2.1 Steunen van het type ST… A… 

 

1.- Monteer de twee kogellagers aan beide zijden  
op de aandrijfas (Foto 56). Verwarm de binnenring 
van de lagers voor op een temperatuur van 
ongeveer 70°C, voordat de handeling wordt 
uitgevoerd of gebruik een pers of  hamer. 

 

 

Foto 56 

 

2.- De as volledig met de twee lagers in de steun 
schuiven (Foto 57) 

 

 

 

Foto 57 

 

3.- De lagers smeren op basis van het type en de 

hoeveelheid vet aangegeven in paragraaf 8.1, op 
dusdanige wijze dat de lagers volledig worden 
gevuld, maar de vrije ruimte in zitting slecht 
gedeeltelijk. 
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4.- Bevestig de deksels aan beide zijden van de 
steun (Foto 58).  

 

 

 

Foto 58 

 

5.- Voeg de twee afdichtingringen VA tussen de as 
en de twee deksels aan het uiteinde van de steun  
(Foto 59). 

 

 

 

Foto 59 

 

10.4.2.2 Steunen van het type ST…B… 

 

1.- De vetstuwring aanschuiven tot aan het aseinde, 
aan zijde die overeenkomt met de aandrijving (Foto 
55). 

Let erop dat de vetstuwring in de juiste richting 
wordt gemonteerd (Figuur 10.7 en Foto 60). 

 

 

 

Foto 60 
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2.- Plaats de elastische seeger-ring (die aan de 
steun zal worden bevestigd) op de as aan de kant 
van het schoepenwiel. De ring blijft los op de as 
hangen en wordt niet bevestigd. (Foto 61). 

 

 

 

Foto 61 

 

3.- Schuif het kogellager op de as aan de kant van 
het schoepenwiel, en bevestig deze axiaal met 
behulp van de elastische seeger-ring (Foto 62).  

Verwarm de binnenring van het lager voor op een 
temperatuur van ongeveer 70°C, voordat de 
handeling wordt uitgevoerd of gebruik een pers of 
hamer. 

 

 

 

Foto 62 

 

4.- Breng de binnenring van het rollager op de as 
aan de aandrijfzijde en bevestig deze axiaal met 
behulp van de elastische seeger-ring (Foto 63) . 
Verwarm de binnenring van het lager voor op een 
temperatuur van ongeveer 70°C, voordat de 
handeling wordt uitgevoerd of gebruik een pers of 
hamer.  

 

 

 

Foto 63 
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5.- Bevestig de elastische seeger-ring in de zitting 
van de steun aan de aandrijfzijde (Foto 64) 

 

 

 

Foto 64 

 

6.- Schuif de as, compleet voorzien van alle reeds 
gemonteerde delen, gedeeltelijk in de steun. Het 
inbrengen van de as moet aan de kant van het 
schoepenwiel geschieden. Breng eerst het aseinde 
in waarop zich de binnenring van het rollager en de 
vetstuwring bevinden (Foto 65). 

 

 

 

Foto 65 

 

7.- Voordat de as volledig wordt ingevoerd, de as 
halverwege ondersteunen en de elastische seeger-
ring in de zitting van de steun aan de kant van het 
schoepenwiel bevestigen (Foto 66). 

 

 

 

Foto 66 
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8.- De as er nu volledig inschuiven (Foto 67). 

 

 

 

Foto 67 

 

9.- Aan de aandrijfzijde de ontbrekende 
componenten van het rollager inbrengen: lagerkooi, 
lagerrollen en buitenring (Foto 68). 

 

 

 

Foto 68 

 

10.- De lagers smeren op basis van het type en de 

hoeveelheid vet aangegeven in paragraaf 8.1, op 
dusdanige wijze dat de lagers volledig worden 
gevuld, maar de vrije ruimte in zitting slecht 
gedeeltelijk. (Foto 69).  

 

 

 

Foto 69 
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11.- Bevestig de deksels aan beide zijden van de 
steun (Foto 70).  

 

 

 

Foto 70 

 

12.- Voeg de twee afdichtingringen VA tussen de 
as en de twee deksels aan het uiteinde van de 
steun  (Foto 71). 

 

 

 

Foto 71 
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11 ONTMANTELING EN VERWERKING VAN DE VENTILATOR 

 

Aan het eind van de levenscyclus van de ventilator dient men om de verschillende onderdelen te kunnen 
scheiden en dus over te gaan tot de ontmanteling, de machine en bijbehorende accessoires te demonteren 
zoals als volgt wordt aangegeven. Voor de ontmanteling dient de gebruiker van de ventilator de machine te 
ontdoen van het vet in de steun van de lagers en de verschillende onderdelen te reinigen. 

 

 

LET OP: 

Men dient in het bijzonder te letten op de aanwezigheid van resten van toxische en/of 
corrosieve stoffen, veroorzaakt door de verwerkte luchtstroom. 

De meeste onderdelen (huis, frame, aanzuigconus, grondframe, lagers, afschermingen, poelies, bussen) zijn 
van metallisch materiaal (staal en gietijzer) en kunnen dus samen worden verwerkt. 

Het schoepenwiel is vervaardigd van de materialen aangegeven in Tabel 11-1. 

De elektrische motor en de eventuele hulpmotoren moeten daarentegen gescheiden worden gehouden en 
worden verwerkt in opslagplaatsen voor elektrisch materiaal. 

De aandrijfsnaren zijn van rubber, zoals ook het grootste deel van de schokbrekers. 

De accessoires bestaan eveneens voornamelijk uit metaal. Een uitzondering hierop vormen de 
trillingsdempende verbindingen die uit twee metalen flenzen bestaan die onderling met behulp van bouten 
verbonden zijn door een koppeling in pvc of gealuminiseerde glasvezel. 

De demontagehandelingen van de ventilator kunnen zowel op de plaats van installatie worden uitgevoerd, 
indien de werkomstandigheden veilig zijn, als op een andere plaats, na verwijdering en transport van de 
ventilator zoals beschreven in hoofdstuk 4 van deze handleiding. 

 

 

LET OP: 

Alle demontagewerkzaamheden moeten uitsluitend door deskundig en bevoegd personeel 
worden uitgevoerd. 

 

 

LET OP: 

Alle handelingen die betrekking op de demontage hebben, moeten worden uitgevoerd: 

 Met de absolute zekerheid dat de ventilator volledig stilstaat (schoepenwiel draait niet); 
nadat de motor door deskundig en bevoegd personeel van het elektriciteitsnet is afgesloten 

 Nadat de werkomgeving is voorzien van alle benodigde uitrustingen en er geen activiteiten 
plaatsvinden die een gevaar kunnen vormen in combinatie met de 
ontmantelingswerkzaamheden. 

 

 
Het demonteren van de ventilatoronderdelen vereist geen speciale apparatuur. 

 

De demontage kan plaatsvinden door de montage-instructies, die gedetailleerd zijn weergegeven in 
hoofdstuk 10, in omgekeerde volgorde uit te voeren.  
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LET OP: 

Onafhankelijk van de installatiewijze, moeten alle elementen die op de flenzen van de 
ventilator zijn aangesloten, eerst worden afgesloten en verwijderd. 

 

Ventilator reeks Materiaal schoepen Materiaal naaf Bevestigingsbus 

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

EF, ES, EB, EFR, ESR … /H o …/K Aluminium Staal Gietijzer 

AF Staal Staal - 

EP Kunststof Aluminium - 

Tabel 11-1 Materialen van de axiaalschoepenwielen 

 

 

11.1 Axiaalventilatoren in uitvoering 4  

 

 

 

 

 

Figuur 11-1 Ploftekening van axiaalventilator uitvoering 4 

 

Met verwijzing naar Figuur 11-1, is de juiste volgorde van demontage van een ventilator in uitvoering 4 
als volgt: 

 

 

 Afschermingen (1) (indien aanwezig) 

 Aanzuigconus (2) (indien aanwezig)      

 Schoepenwiel (3)     (par. 10.1.2 en 10.2.2) 

 Motor (4)       

 



 

MVA 02 herz. 2 - juli 2015  113 van 122 

 

 

11.2 Axiaalventilatoren in uitvoering 1-9  

 

 

 

 

 

Figuur 11-2 Ploftekening van axiaalventilator uitvoering 9 

 

Met verwijzing naar Figuur 11-2, is de juiste volgorde van demontage van een ventilator in uitvoering 9 
als volgt: 

 

 Afschermingen (1)     

 Aanzuigconus (2) (indien aanwezig)  

 Onderdelen van aandrijving (3)     (par. 10.3) 

 Motor (4) 

 Schoepenwiel (5)      (par. 10.1.2 en 10.2.2) 

 Steun (6) en koelwaaier (indien aanwezig)   (par. 10.4.1) 

 Afdichting (indien aanwezig)       
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11.3 Axiaalventilatoren in uitvoering 12  

 

 

 

Figuur 11-3 Ploftekening van axiaalventilator uitvoering 12 

 

 

Met verwijzing naar Figuur 11-3, is de juiste volgorde van demontage van een ventilator in uitvoering 12 
als volgt: 

 

 Afschermingen (1)     

 Aanzuigconus (2) (indien aanwezig)  

 Onderdelen van aandrijving (3)     (par. 10.3) 

 Motor (4) 

 Grondframe (5) 

 Poten (6) 

 Schoepenwiel (7)       (par. 10.1.2 en 10.2.2) 

 Steun (8) en koelwaaier (indien aanwezig)    (par. 10.4.1) 

 Afdichting (indien aanwezig)       

 



 

MVA 02 herz. 2 - juli 2015  115 van 122 

 

 

12 TECHNISCHE BIJLAGEN 

 

12.1 Aandraaimomenten voor bouten en moeren 
 
De aandraaimomenten M in de tabel 12-1 zijn geldig voor de volgende omstandigheden: 

 Zeskant UNI 5737 type schroeven, ronde kop UNI 5931 en UNI 6107 type schroeven, in de normale 
leveringscondities. 

 Het aandraaimoment moet langzaam worden toegepast met een momentsleutel. 
Terwijl de waarden van de voorbelasting hetzelfde blijven, moeten de aandraaimomenten in de volgende 
gevallen zoals hieronder volgt worden gewijzigd: 

 Toename van 5% voor brede kop UNI 5712 schroeven 

 Afname van 10% voor zinkgecoate geoliede schroeven 

 Afname van 20% voor fosforgecoate geoliede schroeven 

 Afname van 10% als de schroef wordt aangedraaid met een pulssleutel. 
 

D x spoed 
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 

 

Tabel 12-1 Aandraaimomenten M voor schroeven met metrisch schroefdraad ISO 
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Aandraaikoppels voor bevestigingsschroeven met sterkteclassificatie 12.9  van de schoepen in 
aluminium van ventilatoren met stalen naaf  

Schroef Koppel (Nm) Het aandraaikoppel moet worden 
gecontroleerd met een 
momentsleutel. 
Gebruik geen verzinkte bouten en 
moeren. 

M8 30 

M10 60 

M12 80 

M16 110 
 

Tabel 12-2 Aandraaikoppels voor bevestigingsschroeven van de schoepen van ventilatoren met stalen naaf 
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12.2 Checklist voor ingebruikname 

Het toepassen van de onderstaande controles is noodzakelijk; deze controles kunnen echter ontoereikend 
zijn in ruimtes met bijzondere gevaren. 

CHECKLIST VOOR DE INGEBRUIKNAME 

CODE SERIENUMMER BOUWJAAR 

Vaststellen van de installatiewijze volgens paragraaf 3.1 A    B    C    D  

Controleer of het beoogde gebruik van de ventilator overeenkomt met  bedoelde 
bedrijfsomstandigheden OK  

Controleer of de gegevens op het typeplaatje van de ventilator en motor 
overeenstemmen met de gegevens op het specificatieblad van de transmissie 
(indien aanwezig). 

OK  

Controleer de compatibiliteit van de elektrische gegevens van het typeplaatje 
motor met de voedingsdraad (frequentie, spanning, aansluiting). Raadpleeg 
voor verdere controles, de handleiding van de motor. 

OK  

Controleer de correcte werking van een eventuele werkschakelaar voor de 
elektrische voeding van de motor en van eventuele hulpcircuits (bv. 
verwarmingselementen) 

OK  

Controleer of er geen vreemde delen in de ventilator terecht zijn gekomen OK  

Controleer of alle voorziene bouten en moeren aanwezig zijn OK  

Controleer of  alle bouten en moeren goed vastgedraaid zitten m.b.t. Tabel 12-1  
(schoepenwiel, steunen, grondplaten, eventuele aandrijvingen). OK  

Controleer de correcte werking van de vergrendeling op de deur die toegang 
biedt tot de ruimte of van de afstandsbarrières (indien nodig) OK  

Controleer of de lagers goed zijn gesmeerd(met inbegrip van die van de motor, 
indien deze gesmeerd kunnen worden) OK  

Controleer de uitlijning van de flexibele koppeling (indien aanwezig). Zie 
paragraaf 8.5 OK  

Controleer of alle draaiende delen vrij kunnen draaien. OK  

Controleer de draai- en stroomrichting van de ventilator OK  

Controleer of de veiligheidsprocedure m.b.t. de bewegings- en gevarenzone van 
de ventilator voorhanden is OK  

Controleer of het bedieningspersoneel vooraf is geschoold OK  

Datum:  

Handtekening:  
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12.3 Geprogrammeerde onderhoudsintervallen 

 

De aangeraden tijdsintervallen,dienen als werkbasis voor de klant, maar kunnen afhankelijk van de 
verschillende situaties worden aangepast aan vereisten van de eigen werksituatie. 

 

Geprogrammeerde onderhoudsintervallen afhankelijk van de werkbelasting 

 

Werkbelasting 

Hoog 
Ge- 

middeld 
Laag 

Voor alle ventilatoren 

1 
controleer de goede staat van alle afschermingen en 
pictogrammen. Zie paragraaf 1.3 en 6.2.1 

1 maand 1 maand 1 maand 

2 
controleer of de bouten goed zijn aangedraaid volgens Tabel 12-
1, vooral bij cyclische temperatuurgradiënten 

1 maand 
3 

maanden 
6 maanden 

3 
controleer of het schoepenwiel vrij is van zichtbare slijtage- of 
corrosieverschijnselen. Zie paragrafen 6.2.2 en 6.2.3 

1 maand 
3 

maanden 
6 maanden 

4 Controleren of het schoepenwiel schoon is   1 maand 
6 

maanden 
12 

maanden 

5 
Controleer of er geen gevaarlijke trillingen aanwezig zijn. Zie 
eveneens paragraaf 3.8.4 

1 maand 
6 

maanden 
12 

maanden 

6 
Controleren of er geen abnormale lawaai-emissie wordt 
geproduceerd 

1 maand 
6 

maanden 
12 

maanden 

7 
Controleer of de lagers van de motor goed zijn gesmeerd. Zie 
paragraaf 8.1 

1 maand 
6 

maanden 
12 

maanden 

8 
Controleer de elektrische parameters voor de werking van de 
motor en van de gemonteerde hulpmotoren 

1 maand 
6 

maanden 
12 

maanden 

9 
Controleer of alle geïnstalleerde accessoires in goede staat 
verkeren 

1 maand 
6 

maanden 
12 

maanden 

Bovendien voor ventilatoren met snaaraandrijving 

10 
de snaarspanning en slijtage van de snaren controleren Zie 
paragraaf 8.4 

1 maand 
3 

maanden 
6 maanden 

11 
De lagersmering controleren. In overeenstemming met paragraaf 
8.1 

Zie eveneens specificatieblad 
transmissie 

12 
De temperatuur van de steunen waarin de lagers liggen, 
controleren. Na een aanvankelijke verhoging veroorzaakt door 
het inlopen, moet de temperatuur constant blijven 

1 maand 
3 

maanden 
6 maanden 

Bovendien voor ventilatoren met aandrijving door elastische koppeling 

13 
De uitlijning en smering van de koppeling controleren. Zie 
paragraaf 8.5 

1 maand 
6 

maanden 
12 

maanden 
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12.4 Meetsysteem van de energie-efficiëntie 

De energie-efficiëntie van de ventilator krachtens Richtlijn 2009/125/EU - Verordening EU 327/2011, wordt 
berekend door een prestatietest van de machine te verrichten volgens de UNI EN ISO 5801 standaard. 

De meting wordt uitgevoerd bij de aanzuiging in een testkamer volgens het hieronder staande schema 
(installatie type e - meting met spuitmonden zoals voorzien in punt 30 van UNI EN ISO 5801): 
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54; 109; 111; 112 

controles; 4; 13; 15; 28; 30; 31; 47; 48; 55; 56; 60; 61; 
62; 64; 76; 82; 87; 92; 117 

corrosie; 62, 63; 118 

cyclus; 15; 30; 31; 33; 63; 111 

 levens-; 15; 31; 33; 111 

debiet; 41; 46; 65 

deksels; 102; 104; 106; 110 

demontage; 5; 80; 83; 93; 98; 101; 111; 112; 113; 114 

diameter; 51, 52; 73; 81; 88 

dikte; 64 

draairichting; 33; 46 

druk; 4; 10; 14; 34; 35; 65; 76; 

 geluids-; 10; 34; 35 

 atmosferische; 14 

 dynamische; 10 

 drukweerstand; 65 

 statische; 10 

duurzaamheid; 15; 68 

efficiëntie; 5; 17; 28; 117; 119 

 energie-efficiëntie; 5; 119 

emissies; 3; 34 

 geluids-; 3; 34 

energie; 10; 13; 14; 60; 61 

explosie; 14; 28 

filters; 76 

flens; 111; 112 

frame; 54; 55; 99; 111 

gaten; 29; 42; 44; 45; 55; 57; 80; 81; 82; 83; 84; 88; 89; 
90; 93; 94; 95; 97 

gebruik; 3; 10; 14; 15; 17; 23; 28; 29; 32; 33; 42; 48; 49; 
61; 67; 80; 82; 88; 116 

 voorwaarden van; 32 

 oneigenlijk; 3; 28 

 voorzien; 14 

geluid/geluidsniveau; 3; 7; 10; 31; 34; 35; 37; 38; 39; 
40; 61; 97; 118 

gereedschap; 17; 81; 86; 95; 98 

gevaren; 3; 8; 14; 16; 17; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 42; 46; 
62; 117 

graad; 10; 17; 33; 58 

grondframe; 13; 42; 48; 53; 54; 99; 111 

hechtlassen; 49; 61; 62 

hoek; 72; 87; 92 

huis; 4; 6; 13; 14; 29; 30; 42; 46; 47; 51; 52; 53; 54; 57; 
60; 62; 83; 90; 111 

inclinatie; 5; 65; 87; 92 

 schoepenhoek; 5; 65; 87; 92 

inspectie; 9; 30; 62; 66; 67 

installatie; 14; 16; 17; 27; 29; 56; 60; 65; 76 



 

MVA 02 herz. 2 - juli 2015  121 van 122 

 

installeren; 3; 7; 8; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 28; 
29; 30; 32; 34; 35; 48; 49; 53; 54; 56; 61; 65; 75; 76; 
111; 112; 117; 119 

interferenties; 80; 111 

inverter; 31; 32; 66 

kanalen; 4; 6; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 27; 30; 35; 49; 59; 
65; 76 

kenmerken; 10; 14; 28; 30; 32; 34; 48; 56; 68; 74; 87; 
92 

kettingen; 41; 42; 46 

koelwaaier; 13; 101; 113; 114 

koppeling; 4; 7; 32; 66; 74; 75 

koppelingen; 6; 7; 10; 13; 27; 32; 45; 48; 54; 55; 59; 67; 
75; 76; 100; 111; 117; 118 

 trillingsdempende; 27; 48; 111 

 elastische; 10; 13; 45; 54; 67; 118 

 flexibele; 6; 7; 55; 59; 75; 76; 117 

lagers; 4; 5; 6; 7; 13; 15; 31; 33; 47; 55; 60; 61; 66; 68; 
69; 70; 71; 72; 78; 79; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 
107; 108; 109; 111; 117; 118 

lucht; 10; 14; 17; 29; 30; 35; 58; 65; 66 

 schone; 58 

luchtstroom; 4; 9; 10; 13; 14; 27; 28; 29; 34; 49; 58; 59; 
62; 65; 67; 76; 77; 111 

 warme; 9; 29; 67 

materialen; 14; 33; 62; 63; 66; 76; 77; 111 

meerfasen; 67 

moeren; 51; 52; 89; 92 

montage: 3; 6; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 48; 51; 52; 
53; 54; 55; 59; 71; 72; 76; 80; 82; 83; 99; 106; 111 

motor; 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 

 elektrische; 10; 14; 32; 56; 111 

naaf; 5; 7; 19; 33; 37; 38; 39; 40; 80; 81; 82; 84; 87; 88; 
89; 91; 112; 116 

olie; 29 

omgeving; 3; 28; 29; 30; 34; 35; 62; 80; 100; 105; 111; 
117 

onderdelen; 9; 13; 17; 28; 29; 31; 32; 33; 49; 51; 52; 53; 
54; 62; 65; 80; 85; 88 

 hefapparatuur; 80; 85; 88 

onderhoud; 3; 15; 17; 30; 33; 49; 56; 67; 68; 70; 74; 76; 
80 

onderstel; 3; 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 28; 48; 
51; 52; 53; 68; 80; 83; 87; 90; 99; 118 

ontmanteling; 80; 111 

opheffen; 3; 6; 9; 28; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 67; 91 

opnieuw monteren; 76; 80 

oppervlakken; 10; 29; 35; 46; 64; 67; 81; 94 

pakkingen; 59 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs); 28; 35 

pictogrammen; 9; 28; 42; 44; 45; 118 

poelies; 5; 13; 29; 32; 53; 55; 67; 70; 73; 93; 94; 95; 96; 
97; 98; 99; 100; 104; 111 

posities; 3; 11; 17; 33; 34; 42; 46; 48; 51; 53; 54; 65; 
88; 96; 103; 108 

reiniging; 4; 30; 55; 62; 73; 74; 76; 77; 94; 111 

richtlijnen; 14; 27; 28; 56; 67; 119 

ring; 61; 70; 87; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 
110 

 elastische ring; 103; 104; 107; 108 

 buitenring; 61; 70; 104; 109 

 binnenring; 103; 105; 107; 108 

 seeger; 103 

roosters; 6; 7; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 56; 61 

rotatie; 0; 13; 14; 15; 30; 31; 32; 33; 35; 56; 60; 61; 65; 
66; 70 

 richting; 56; 60; 65; 117 

schoepen; 7; 10; 33; 62; 65; 87; 92; 93; 112; 116 

schoepenwiel; 4; 5; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 29; 30; 32; 
33; 35; 44; 45; 47; 51; 52; 57; 60; 61; 62; 66; 67; 77; 
78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 
100; 101; 102; 103; 107; 108; 111; 117; 118 

schroeven en bouten; 3; 5; 17; 18; 21; 22; 23; 31; 48; 
49; 51; 52; 53; 54; 60; 61; 62; 92; 99; 111; 115; 116; 
117; 118 

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

schuring; 62 

sensoren; 61 

serienummer; 18; 21; 22; 77 

series; 4; 7; 16; 37; 38; 39; 40; 57; 74; 79; 112 

slijtage; 15; 17; 30; 62; 74; 77; 97; 118 

slip; 74 

sluitring; 51; 52; 82; 83; 84; 86; 89; 90 

 elastische; 83; 90 

smeermiddelen; 68; 70; 74 

smering; 9; 30; 60; 67; 68; 69; 74; 75; 117; 118 

 interval; 68; 69 

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

 spanning; 7; 53; 73; 74 

snelheid; 3; 6; 10; 15; 29; 31; 32; 33; 35; 38; 40; 46; 57; 
61; 65; 66 

 nominale; 33 

speling; 6; 7; 51; 52; 71; 72; 74; 83; 95 



 

 122 van 122 MVA 02 herz. 2 - juli 2015 

 

spie; 88; 94; 95 

staal; 5; 7; 10; 19; 33; 38; 40; 80; 87; 111; 116 

 roestvrij; 33 

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

 uit één stuk; 5; 52; 100; 105 

stof; 14; 27; 30; 47; 62; 77 

storingen in evenwicht; 66 

stroom; 3; 6; 10; 11; 14; 16; 18; 49; 65; 117 

temperatuur; 13; 27; 29; 31; 33; 61; 67; 70; 74; 105; 
107; 118 

 hoge/zeer hoge; 17; 27; 30 

transmissie; 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 

transport; 41; 55; 62; 67; 77 

trillingen; 3; 10; 14; 17; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 48; 51; 
52; 61; 62; 77; 87; 92; 97; 118 

typeplaat/plaatje; 1; 6; 10; 12; 14; 28; 49; 56; 59; 60; 
61; 65; 69; 77; 117 

uitblaas; 10; 16; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 38; 40; 49; 
59; 76 

uitlijning; 53; 54; 55; 74; 96; 97; 98; 99; 117; 118 

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

veiligheid; 3; 8; 9; 15; 16; 17; 28; 30; 32; 46; 56; 60; 61; 
62; 67; 68; 111; 117 

ventilator; 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 

verbinding; 56 

 aardverbinding; 56 

verbindingsflenzen; 45 

vermogen; 10; 32; 34; 35; 56; 65; 87; 92; 97 

 geluids-; 10; 35 

 opgenomen; 10; 97 

 geïnstalleerd; 87; 92 

 nominaal; 10 

verplaatsing; 3; 9; 28; 41; 46; 67; 80; 88 

verwijdering; 9; 17; 28; 29 

vet; 7; 60; 70, 68; 69; 70; 105; 109; 111 

voeding; 30; 32; 56; 66; 67; 117 

 spanning; 56; 65 

voorspanning; 74 

werking; 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 

wetgeving; 30; 34; 56; 119 

wrijving; 97 


