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1 INLEDNING 

 

1.1 Ändamål 

Manualen innehåller anvisningar och föreskrifter. Det är nödvändigt att denna dokumentation alltid följer 
med produkten. I annat fall uppfyller inte produkten en av dess mest väsentliga säkerhetskrav. 

Manualen ska förvaras med omsorg, samt spridas till och vara tillgänglig för alla berörda personer. 

Målet med föreskrifterna är att värna om den personliga säkerheten för personer som exponeras för 
kvarstående risker. 

Anvisningarna informerar om mest lämplig användning av fläkten, enligt vad tillverkaren förutser. 

 

 

 

 

OBSERVERA! 

Säkerhetsföreskrifterna för fläkten ska dessutom anpassas efter specifikt 
användningsområde. 

Säkerhetsföreskrifterna varierar följaktligen beroende på hur fläkten installeras, i 
enlighet med vad som specificeras i avsnitt 3.1. 

Information i denna manual är nödvändig för att använda produkten i enlighet med 
gällande föreskrifter samt för att undvika faror. 

 

 

I denna manual används förkortningen FVI för att benämna F.lli Ferrari Ventilatori Industriali 
S.p.A. 

 

Ingen del av denna manual får mångfaldigas, kopieras eller överföras i någon form eller något elektroniskt, 
mekaniskt eller fotografiskt sätt utan särskilt tillstånd från FVI. 

 

 

Om du har frågor, kontakta FVI:s tekniska avdelning så hjälper vi dig. 

 

 

1.2 Allmänna säkerhetssymboler 

Viss information av särskilt intresse i denna manual kan föregås av följande symboler: 

 

 
VARNING: Farliga situationer som kan leda till eventuella personskador. 

 

FARA: Elektriska delar som är spänningsförande. 

 
OBSERVERA! Information av särskilt intresse. 
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1.3 Säkerhetssymboler 

 

På fläktarna från FVI används följande säkerhetssymboler.  

 

 

Förbjudet att smörja och/eller reglera delar som är i rörelse. 

 

Förbjudet att ta bort kåpor. 

 

Fara på grund av delar som är i rörelse. 

Symbolen sitter vid inspektionsluckorna som sitter på fläkten. 

Det är endast tillåtet att öppna inspektionsluckorna efter att delar som 
är i rörelse har stannats fullständigt. 

 

Markering av lyftpunkt. 

Symbolen sitter vid punkter som FVI har bedömt som lämpliga för att 
lyfta och flytta fläkten. 

 

Ytor som är varmare än 60 °C.  

Fara för brännskador. Varma ytor – Utströmning av varma 
luftströmmar. 

Symbolen appliceras om fläkten leder varma luftströmmar. 
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2 ALLMÄN INFORMATION 

 

2.1 Grundläggande begrepp, terminologi och tillhörande dokument 

 Enligt standard UNI EN ISO 13349 punkt 3.1 definieras en fläkt som “en maskin med roterande blad som 
erhållare mekanisk energi och använder en eller flera fläkthjul försedda med skovlar för att upprätthålla 
ett kontinuerligt flöde av luft eller andras gaser som passerar genom fläkten och vars arbete per 
massenhet normalt inte överskrider värdet 25 KJ/kg”. 

 I punkt 3.6.1 i standard UNI EN ISO 13349 definieras en axialfläkt som “en fläkt i vilken luften möter och 
lämnar fläkthjulet längs i huvudsak cylindriska ytor som är koaxiala i förhållande till fläkten”.  

 Bladen kan ha följande konformationer: Platta (tillverkade direkt genom pressformning av stålplåt) eller 
vingformade (dessa är vanligast och tillverkas genom aluminiumpressgjutning). 

 

De grundläggande måttenheterna som kännetecknar en fläkt är följande: 

 Volymetrisk effekt: Volymen luftström som passerar genom fläkten under en viss tid. Detta kan vara 
under en sekund (m3/s), en minut (m3/min) eller en timme (m3/h). 

 Statiskt tryck: Energin som fläkthjulet tillför för att övervinna motståndet från luftens passage genom 
systemet (anges i mm c.a. eller Pascal=Pa). 

 Dynamiskt tryck: Energin från luftströmmen på grund av hastigheten som skapas av fläkthjulet i utloppet 
för fläktens tryckmynning (anges i mm c.a. eller Pascal=Pa). 

 Totalt tryck: Algebraisk summa av det statiska trycket och det dynamiska trycket (anges i mm c.a. eller 
Pascal=Pa). 

 Flöde: I en axialfläkt finns två riktningar för den kanaliserade vätskan, från motorn mot fläkthjulet (flöde 
A) eller från fläkthjulet mot motorn (flöde B) se Figur 2-2;  

 Rotationshastighet: Fläkthjulets hastighet (anges i varv/min). 

 Verkningsgrad: Förhållandet i procent mellan energin som fläkten lyckas överföra till luftströmmen och 
energin som tillförs från motorn till fläkthjulet. Detta beror på fläktens form och dimension. 

 Effektförbrukning: Nödvändig effekt (tillförs från motorn) till fläkten för att den ska fungera (anges i kW). 

 Motorns nominella effekt: Nominell effekt som motorn kan tillföra. Denna effekt ska alltid vara högre än 
fläktens effektförbrukning (anges i kW). 

 Ljudtrycksnivå: Energi som fortplantar sig i ytterörats kanal och som genererar vibrationer på 
trumhinnan. Det utgör med andra ord fläktens bullernivå och mäts i decibel enligt skala A (skala som 
medger att bedöma bullernivå för det mänskliga örat i förhållande till bullrets frekvens). 

 Ljudeffekt: Emissionsindex för ljudenergi. Detta är en inneboende och invariant egenskap för en 
ljudkälla. Ljudeffekt anges i Watt. 

 

Följande dokument bifogas denna manual: 

 SCHT01 Fläktens teknika kort där dimensioner, vikter, rotationshastigheter, typ av luftström, 
ljudtrycksnivå och data angående elastiska leder och stötdämpare listas. 

 CART01 Transmissionskort på vilket egenskaperna för fläktens installerade transmission anges. 

 Användningsföreskrifter och –anvisningar från tillverkaren av elmotorn (om sådan följer med fläkten). 
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2.2 Axialfläktarnas konstruktionsegenskaper 

2.2.1 Utföranden och motorpositioner 

 

   

UTFÖRANDE 1        UTFÖRANDE 4 UTFÖRANDE 8 

  

0°

45°

90°

135°

180°

315°

225°

270°

 

UTFÖRANDE 9       UTFÖRANDE 12 Standardläge för motor i 0° 

Figur 2-1 Axialfläktarnas utföranden 

2.2.2 Luftflödets väg 

 

 

Figuren hänvisar till utförande 4 men 
gäller för alla konstruktionsutföranden: 

 

A = Flöde från motor till fläkthjul 

B = Flöde från fläkthjul till motor 

U = Flöde nedanifrån och upp 

D = Flöde uppifrån och ned 

A AD AU

B BD BU

 

Figur 2-2  Luftflödets väg 
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2.3 Fläktens identifikation 

Märkplåten är det enda identifikationsmedlet som erkänns av tillverkaren. Märkplåten måste förbli oförstörd 
med tiden och får inte tas bort eller skadas. I Figur 2-3 visas märkplåten som sitter på fläkten. 

 

Figur 2-3 Märkplåt för fläkten som berörs av denna manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-4 Tolkning av fläktens märkplåt (endast ett exempel) 

 

Fläktens 
tillverkningsår 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

EF0906I04AA02 

 EF     906/I       4A/A       132             A19  

Kundnummer 

FVI (tillval) 

Kundens ordernummer 
FVI (tillval) 

Kundens 
produktnummer FVI   

(tillval) 

Typ och 
egenskaper för 

installerad motor 

Fläktens kapacitet 
(tillval) 

Fläktens totala 
tryck (tillval) 

Serienummer 

Fläktens 
identifikationskod 

Fläktserie 

Fläktens 
dimension 

Typ av 
utförande/specialitet/flöde Bladvinkel 

60 

Maximitemperatur i °C för 
luftmassa i rörelse 

Manual 

Dimension på 
installerad motor 

 

Fläktens vikt 

Effektivitetsgrad*  

*I överensstämmelse med Europeiska Reg. nr.327/2011 

Effektivitetsgrad vid 
den optimala 

effektivitetspunkten*  

Effektivitets-mätning 
klass*  Strömförsörjning 

med inverter*  
Effektivitet*  
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2.4 Beskrivning av fläkten 

 

Axialfläkten (exempel på fläkt som visas i Figur 2-5) består normalt av följande delar: 

 Ett roterande fläkthjul som överför nödvändig energi till luftströmmen (1). 

 Ett cylinderformat hölje för fläkthjulet (2). 

 En stödbas för motorn med respektive dragstänger (3). 

 Kåpor för att undvika oavsiktlig kontakt med någon av de roterande delarna (4). 

Drivkraften som medger pumphjulets rotation ges följaktligen från en motor (5) i allmänhet, men inte 
uteslutande, av elektrisk typ som är ansluten till fläkthjulet direkt eller genom andra anslutningskomponenter, 
såsom t.ex.:  

 En hållare försedd med lager och drivaxel (6). 

 En remtransmission bestående av kilremskivor (7) eller elastisk led för att överföra energin från 
motorn. 

 En kylfläkt mellan pumphjulet och hållaren vid arbete med luftströmmar med en drifttemperatur över 
60 °C (8). 

För utförande 8 och 12 (se Figur 2-1) är normalt  en gemensam bas för fläkten, motorn och transmissionen 
förutsedd  

Fläkten kan levereras i tillverkningsutföranden bestående av andra komponenter än de som anges i 
beskrivningen oven och som fastställs i specifikt fall. Dessutom kan fläkten utrustas med extra tillbehör (se 
sidorna 187 - 204 i “Axialfläktkatalogen”).  

Fläkten från FVI levereras alltid utan manöver- och styrsystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-5 Utförande 9 där fläktens komponenter har markerats 
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2.5 Avsedd användning och förutserbara användningsområden (baserat på 
erfarenhet) och otillåten användning 

Nedan beskrivs avsedd användning för fläkten vars märkplåt anges i Figur 2-3: 

Den industriella axialfläktar är en maskin vars syfte är att flytta en luftström i gasform inuti ett luftsystem där 
fläkten är ansluten med rörledningar och tekniska utrymmen som är avsedda för detta ändamål. Il flusso del 
fluido elaborato dalla macchina entra ed esce assialmente dal ventilatore  

Energin för att flytta luftströmsvolymerna i ingången från insugsmynningen inuti kretsen erhålls genom 
pumphjulets rotation inuti höljet. Pumphjulets rotation genereras i de flesta fall från energin som erhålls från 
en elmotor. Detta har redan beskrivits i punkt 2.4 i denna manual. 

Fläkten ska användas inom det flödesområde som specificerats i prestationsdiagrammen. Användning av 
fläkten med lägre flöde än det minimumvärde som anges i diagrammen kan medföra hydrodynamisk 
instabilitet och vibrationer. 

Axialfläktarna används i många tillämpningar med enda syfte att utveckla industriella processer. Här följer en 
ofullständig lista över några användningsområden och -exempel:  

 Livsmedelsindustrin (torkning, matlagning, återvinning). 

 Textilindustrin (luftkonditionering och -behandling, torkning). 

 Stålindustrin (rökutsugning). 

 Tegelindustrin (rökutsugning, torkning). 

 Träindustrin (filtrering, dammutsutning). 

 Tobaksindustrin (luftkonditionering, rökutsutning). 

 Pappersindustrin (luftkonditionering och -behandling, torkning). 

 Lackeringsindustrin (filtrering, dammutsutning). 

 Transportsektorn såsom marin och järnväg (luftkonditionering, motorkylning) 

 Energisektorn (turbinkylning, luftkonditionering för oljeplattformar). 

 Andra användningsområden som inte anges i listan, men efter överenskommelse med vår 
ingenjörsavdelning och/eller avdelning för forskning och utveckling. 

Således uteslutes andra användningsområden som inte beskrivs ovan, och i synnerhet: 

 Användning av fläkten med luftströmmar som inte är i gasform eller med andra egenskaper än de 
som definieras i det tekniska kortet som följer med fläkten. I annat fall kan strukturella skador 
förorsakas på fläkten med eventuella skador på personer och/eller föremål. 

 Användning av fläkten i alla typer av anläggningar med tryck (ständigt tryck eller som genereras 
partiellt av fläkten) som överstiger 1,05 gånger normalt atmosfäriskt tryck. I annat fall kan strukturella 
skador förorsakas på fläkten med eventuella skador på personer och/eller föremål. 

 Användning av fläkten i alla typer av anläggningar med tryck (ständigt tryck eller som genereras 
partiellt av fläkten) som överstiger 1,05 gånger normalt atmosfäriskt tryck. I annat fall kan strukturella 
skador förorsakas på fläkten med eventuella skador på personer och/eller föremål. Fläktar som är 
konstruerade, klassificerade och Atex-märkta och av sådan typ som är särskilt lämpliga för 
installationsområdet och som åtföljs av dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning omfattas 
inte.  

 Användning av fläkten i kemiska anläggningar där luftströmmen som bearbetas är starkt frätande för 
materialet som har använts vid tillverkningen av fläkten eller vid närvaro av mycket giftig luftström 
där fläkthöljets konstruktion och typ av tätning som används inte är lämplig för tillämpningen, 
eftersom strukturella skador kan förorsakas på fläkten med eventuella skador på personer och/eller 
föremål.  

 Användning av fläkten i anläggningar inom gruvindustrin och i underjordiska anläggningar, eftersom 
det kan finnas ytterligare risker som inte har beaktats vid användningen av fläkten ovan jord och 
eventuella skador på människor och/eller saker. 
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2.6 Fläktens driftlängd 

 

Tillförlitligheten för alla komponenter garanteras genom en ISO 9001-certifierad tillverkningsprocessen och 
med respekt för det löpande underhållet som beskrivs i avsnitt 12.3 i denna manual. 

Dessa komponenter utsätts normalt för slitage: 

 

 Lager, beräknade för en teoretisk livslängd på normalt 40 000 drifttimmar. 

 Drivremmar, beräknade för en teoretisk livslängd på 25 000 drifttimmar. 

 

Av säkerhetsskäl ska elsvetsade kåpor bytas ut vart 2-3:e år. 

 

Om man antar att fläkten används med en konstant hastighet under två skift per dag motsvarande 16 timmar 
under 250 dagar/år, är dess beräknade driftlängd 40 000 drifttimmar. 

Denna gräns ska reduceras vid tyngre tillämpningar (medel, tungt). Utvärdering i denna mening ska utföras 
av FVIs Tekniska Avdelning. I detta specifika fall, med driftcykel med varierande hastighet, ska fläkthjulets 
driftlängd bedömas från fall till fall och alltid samordnas med FVIs Tekniska Avdelning 

 

 

VARNING: 

överskrid aldrig den maximala rotationshastighet som angivits av FVI 

  använd inte driftcykler ON-OFF om dessa inte uttryckligen godkänts av FVI 

 använd inte cykler med varierande hastighet om dessa inte uttryckligen godkänts av 
FVI  

 utsätt inte fläkten för temperaturgradienter som överstiger 3 °C/minut.  

 

Om ett pumphjul (även med noll drifttid) förvaras i ett magasin i mer än 10 år ska det genomgå en kontroll av 
dess skick innan det används. Denna kontroll ska utföras av FVI. 
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3 ANVISNINGAR OCH GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER  

 

3.1 Installationstyper: Allmänt 

 

 

 

Fläktarna kan installeras på fyra olika sätt enlig standard standard UNI EN ISO 13349: 

 Typ A: Fritt inlopp och fritt utlopp. 

 Typ B: Utlopp anslutet med rörledning och fritt inlopp. 

 Typ C: Inlopp anslutet med rörledning och fritt utlopp. 

 TYP D: Inlopp och utlopp anslutna med rörledning. 

 

FVI känner normalt inte till vilka av ovannämnda installationstyper som väljs och utförs av 
användaren (såvida detta inte har fastställts i kontraktet) och fläkten levereras med installationstyp 
B, C eller D beroende på fläktens serie- och flödestyp (för en komplett överblick över de olika 
installationstyperna som kan levereras hänvisas till Tabell 3-1). Anläggningens projektansvarige 
tillsammans med slutanvändaren bör därför göra en specifik riskanalys för utförandet och 
installationstypen som har valts. 

Följande kåpor ska iordningställas, beroende på vilket sätt kunden installerar och monterar in fläkten i en 
anläggning: 

 Installation av typ A: Fasta FVI-kåpor installerade på inlopp och utlopp. 

 Installation av typ B: Fast FVI-kåpa endast installerad på inlopp. 

 Installation av typ C: Fast FVI-kåpa endast installerad på utlopp. 

 Installation av typ D: Ingen fast kåpa installerad på inlopp eller utlopp. 

Anläggningens projektansvarige och användaren ska garantera att rörsystemet är försett med kåpor som 
överensstämmer med anslutningarna av arbetsrören, på följande sätt: 

 Installation av typ A: Ingen kåpa (det finns inga rör). 

 Installation av typ B: Fast kåpa monterad på utloppsröret. 

 Installation av typ C: Fast kåpa monterad på röret för inlopp. 

 Installation av typ D: Fast kåpa monterad på rörledningarna för både inlopp och utlopp. 

 

 

VARNING! 

Om inget annat har fästställts kontraktsenligt levereras fläkten i utförande för installation av typ 
”B”, “C” eller “D” i enlighet med ISO UNI EN ISO 13349 beroende på fläktens serie- och 
flödestyp.Se Tabell 3-1. 

Kontrollera alltid installationstypen av säkerhetsskäl. 

 

 

VARNING! 

Om inget annat har fästställts kontraktsenligt är fläkten och kåporna avsedda att installeras 
som enskild enhet och ska inte utsättas för andra flödesdynamiskt effekter från andra 
maskiner som har installerats på samma anläggning.  
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Vad gäller kåporna som ska monteras på rörledningarna ska dessa, i enlighet med projektet, förhindra 
åtkomst till delar på fläkten och utrustning som kan förorsaka skador. Kåporna ska dessutom ha en robust 
konstruktion som tål belastningarna från maskinen och skyddar mot omgivningsförhållandena. 

FVI uppmanar användaren och/eller anläggningens projektansvarige att iordningställa och installera kåporna 
enligt de kriterier som anges i UNI EN ISO 12499. 

 

 

VARNING! 

Även om kåpor finns (oberoende av leverans- eller installationsförhållanden) kan fläkten vara 
farlig på grund av luften som sugs in och som sätts i rörelse. 

Beroende på fläktens storlek kan denna typ av fara även vara LIVSFARLIG. 

Risken för att klämmas fast på inloppsnätet kan vara förödande och orsaka allvarliga 
hälsoskador (kroppsdelar som kläms, förlora medvetandet o.s.v.). 

 

 

VARNING! 

Det rekommenderas att använda hjälpmedel för att förhindra tillträde till lokalen där fläkten har 
installerats så länge den är i rörelse. Alternativt kan fasta kåpor iordningställas som förhindrar 
åtkomst till inloppsöppningen. 

Konsultera standard UNI EN ISO 13349 och UNI EN ISO 12499 angående detta ämne. 

 

 

OBSERVERA! 

Kontrollera varje månad att alla kåpor fungerar korrekt. Byt ut skydden omedelbart om de är 
slitna eller skadade. 

 

Kåpan ska sättas fast på ett säkert sätt i korrekt läge med hjälp anordningar så att det inte kan lossa på 
grund av vibrationer och som kräver att verktyg används för att nedmontera skyddet. 

 

 

VARNING! 

Kontrollera vid starten och enligt intervallen för det löpande underhållet att skruvar och muttrar 
är korrekt åtdragna. Övervaka dessutom fläktens vibrationsnivå med hjälp av en 
vibrationsmätare genom att ställa in en larmnivå (se avsnitt 12.3). 

 
Personen som utför installationen ska garantera en lämplig skyddsnivå mot oavsiktlig kontakt med delar som 
är i rörelse. Installatören och användaren ska även ta hänsyn till andra risker.  
I synnerhet risken för att främmande föremål kommer in i fläkten, samt att explosiv, brandfarlig, giftig eller 
mycket varm gas kanaliseras. 
Ta även hänsyn till riskerna i samband med underhållsingrepp. Dessa ingrepp ska göras under fullständigt 
säkra förhållanden genom att fläkten kopplas från motorn eller andra liknande anordningar. 

 

 

VARNING! 
Det är nödvändigt att fastställa en säkerhetsprocedur för åtkomst till fläkten. Detta ska göras 
med respekt för tillverkarens anvisningar, information från riskanalysen vid installationsplatsen 
samt föreskrifter angående säkerhet på arbetsplatsen. 
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3.2 Installationstyp A: Monterings-, installations- och anslutningsanvisningar 

 

Vid installationstyp A är det nödvändigt att iordningställa kåpor vid in- och utloppet, eftersom inget inlopp och 
utlopp är anslutet till rörledningar. 

Kåpornas dimensioner anges på ritningarna för yttre mått som finns i katalogen, ritningsprogrammen i skala 
och inte i skala som kan laddas ned från det reserverade området på hemsidan eller på ritningen för yttre 
mått som bifogas den medlevererade dokumentationen. 

 

 

VARNING! 

Kåporna är projekterade för att skydda mot oavsiktliga slag och för att tåla tryck som 
genereras från endast fläkten på vilken kåporna sitter installerade. 

Varje kåpa, om den levereras separat, kan endast monteras på den fläkt för vilken den har 
projekterats. Om kåpan beställs enskilt är det därför viktigt att specificera typen av fläkt där 
kåpan ska installeras (serienummer). 

 

En kåpa ska fästas i in- och utloppet med bultar av sådan typ som anges i Tabell 3-1. I samma Tabell 3-1 
mot grå bakgrund anges även kåporna (baserat på levererad installationstyp) som utgör en del av fläkten. 

De olika kåptyperna visas i Figur 3-1, Figur 3-2, Figur 3-3, Figur 3-4, Figur 3-5 och Figur 3-6. 

Fästbultarna för varje kåptyp och –dimension anges i Tabell 3-2, medan åtdragningsmomentet anges i 
Tabell 12-1. 

Kåpornas monteringsscheman visas i Figur 3-7, Figur 3-8, Figur 3-9, Figur 3-10, Figur 3-11 och Figur 3-12. 

 

 

För flödesdefinieringen hänvisas till Avsnitt 2.1 Definieringar, grundläggande begrepp, 
terminologi och tillhörande dokument. 
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Serie  

Material 

roterande 
kapsel 

Installations-
typ enligt 

UNI EN ISO 
13349 

Flöde 
Kåpa i 

inlopp (nät) 

Kåpa i 

utlopp 
(nät) 

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  

(utförande 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 

 (utförande A) 
Aluminium 

C A RG RT 

B B RT RG 

EF Stål 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES  

(utförande A) 
Stål 

B A RS RC 

C B RC RS 

EB Stål 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(utförande B) 
Stål D B RC RC 

AF Stål 
D A RC RC 

D B RC RC 

Tabell 3-1 Installationstyp och nätkåpor som används 

(mot grå bakgrund anges kåporna, baserat på levererad installationstyp, som utgör en del av fläkten) 
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Figur 3-1 Nätkåpa RC 

 

Figur 3-2 Nätkåpa RG 

 

Figur 3-3 Nätkåpa RS 

 

Figur 3-4 Nätkåpa RD 
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Figur 3-5 Nätkåpa RE 

 

Figur 3-6 Nätkåpa RT 

 

 

3.3 Installationstyp B: Monterings-, installations- och anslutningsanvisningar 

 

Vid installationstyp B är det nödvändigt att iordningställa kåpor vid inloppet, eftersom fläktens inloppet är fritt 
och utloppet är anslutet till rörledningar. 

Kåpornas dimensioner anges på ritningarna för yttre mått som finns i katalogen, ritningsprogrammen i skala 
och inte i skala som kan laddas ned från det reserverade området på hemsidan eller på ritningen för yttre 
mått som bifogas den medlevererade dokumentationen. 

 

 

VARNING! 

Kåporna är projekterade för att skydda mot oavsiktliga slag och för att tåla tryck som 
genereras från endast fläkten på vilken kåporna sitter installerade. 

Varje kåpa, om den levereras separat, kan endast monteras på den fläkt för vilken den har 
projekterats. Om kåpan beställs enskilt är det därför viktigt att specificera typen av fläkt där 
kåpan ska installeras (serienummer). 

En kåpa ska fästas i inloppet med bultar av sådan typ som anges i Tabell 3-1. I samma Tabell 3-1 mot grå 
bakgrund anges även kåporna (baserat på levererad installationstyp) som utgör en del av fläkten. 

De olika kåptyperna visas i Figur 3-1, Figur 3-2, Figur 3-3, Figur 3-4, Figur 3-5 och Figur 3-6. 

Fästbultarna för varje kåptyp och -dimension anges i Tabell 3-2, medan åtdragningsmomentet anges i Tabell 
12-1. 

Kåpornas monteringsscheman visas i Figur 3-7, Figur 3-8, Figur 3-9, Figur 3-10, Figur 3-11 och Figur 3-12. 
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3.4 Installationstyp C: Monterings-, installations- och anslutningsanvisningar 

 

Vid installationstyp C är det nödvändigt att iordningställa kåpor vid utloppet, eftersom fläktens utloppet är fritt 
och inloppet är anslutet till rörledningar. 

Kåpornas dimensioner anges på ritningarna för yttre mått som finns i katalogen, ritningsprogrammen i skala 
och inte i skala som kan laddas ned från det reserverade området på hemsidan eller på ritningen för yttre 
mått som bifogas den medlevererade dokumentationen. 

 

 

VARNING! 

Kåporna är projekterade för att skydda mot oavsiktliga slag och för att tåla tryck som 
genereras från endast fläkten på vilken kåporna sitter installerade. 

Varje kåpa, om den levereras separat, kan endast monteras på den fläkt för vilken den har 
projekterats. Om kåpan beställs enskilt är det därför viktigt att specificera typen av fläkt där 
kåpan ska installeras (serienummer). 

 

En kåpa ska fästas i utloppet med bultar av sådan typ som anges i Tabell 3-1. I samma Tabell 3-1 mot grå 
bakgrund anges även kåporna (baserat på levererad installationstyp) som utgör en del av fläkten. 

De olika kåptyperna visas i Figur 3-1, Figur 3-2, Figur 3-3, Figur 3-4, Figur 3-5 och Figur 3-6. 

Fästbultarna för varje kåptyp och -dimension anges i Tabell 3-1, medan åtdragningsmomentet anges i Tabell 
12-1. 

Kåpornas monteringsscheman visas i Figur 3-7, Figur 3-8, Figur 3-9, Figur 3-10, Figur 3-11 och Figur 3-12. 
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3.5 Monteringsritningar och bultar för fastsättning av kåpor  

 

Kåporna sätts fast (beroende på fläktens dimension) med bultar som visas i Figur 3-7, Figur 3-8, Figur 3-9, 
Figur 3-10, Figur 3-11 och Figur 3-12. 

Bultarna som ska användas vid fastsättningen anges i Tabell 3-2. 

 

Fläktens 

dimension 
Nät RC Nät RG Nät RS Nät RE Nät RD Nät RT 

 Fästbultar för nät (antal x typ) Ant. pluggar 

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 - - - - - 

Tabell 3-2 Fästbultar för nät   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boccaglio  
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Figur 3-7 Monteringsritning för nät RC  

 

 

 

 

 

 

Figur 3-8 Monteringsritning för nät RG  
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Figur 3-9 Monteringsritning för nät RS  

 

 

 

 

Figur 3-10 Monteringsritning för nät RD 
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Figur 3-11 Monteringsritning för nät RE 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-12 Monteringsritning för nät RT 
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3.6 Installationstyp D: Monterings-, installations- och anslutningsanvisningar 

 

Vid installationstyp D är det inte nödvändigt att installera kåpor vid fläktens in- och utlopp eftersom både 
inloppet och utloppet är anslutet till rörledningar. 

 

 

VARNING! 

Det är anläggningens projektansvarige som ska kontrollera om det är nödvändigt att installera 
lämpliga kåpor på fläktens in- och utlopp. 

 

 

För installationstyperna B, C och D rekommenderas att en vibrationsdämpande led placeras 
mellan fläkten och rörledningen vid anslutningen för att kompensera mot eventuella 
förskjutningar, förhindra att vibrationer överförs samt undvika spänningar i fläktstommen. 

 

Valet av typen av vibrationsdämpande standardled för måttligt tunga tillämpningar baseras på två 
grundläggande faktorer: 

 Halten damm i luftströmmen som hanteras. 

 Luftströmmens temperatur. 

 

Ren luft 
Led typ 2 

< 60 °C utan slitageband 

Led typ 3 

< 180 °C utan slitageband 

Dammig luft 
Led typ 5 

< 60 °C med slitageband 

Led typ 6 

< 180 °C med slitageband 

 

Lederna typ 2, 3, 5 och 6 kan inte användas på fläktar som omfattas av ATEX-direktivet 94/9/EG. 

 

 

VARNING! 

Den vibrationsdämpande leden är lämplig för installation på en fläkt med ett enkelt steg och 
ska inte påverkas av flödesdynamiska effekter från andra maskiner som finns installerade på 
samma anläggning.  

 

För särskilda tillämpningar, t.ex. för överföring av mycket varma, mycket aggressiva luftströmmar eller för att 
garantera en perfekt tätning för leden, är det nödvändigt att använda speciella leder. 

I sådant fall ska användaren och/eller anläggningens projektansvarige kontakta tekniska avdelningen vid 
FVI. 
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3.7 Risker i samband med manövrer och/eller förutserbar olämplig användning 
baserat på erfarenhet 

 

 Följ alltid vad som specificerats i dessa instruktioner vid förflyttning, lyft och installation.  

 Det är absolut förbjudet att använda fläkten under andra förhållanden än de som anges på märkplåten.  

 Det är absolut förbjudet att koppla från, ta bort, ändra eller göra någon typ av kåpa eller säkerhets- och 
kontrollanordning ineffektiv. Detta gäller både för enskilda komponenter och för fläkten.  

 Stick inte in händer, armar eller någon annan kroppsdel i närheten av delar som är i rörelse eller i 
öppningar.  

 Det är förbjudet att sticka in kroppsdelar förbi kåporna. Det är förbjudet att använda hjälpmedel för att 
öka den naturliga åtkomstnivån. 

 Det är förbjudet att använda fläkten i en atmosfär eller omgivning där det finns risk för explosion. Detta 
gäller dock inte för fläktar som överensstämmer med ATEX-direktivet 94/9/EG. 

 Det är förbjudet för obehörig operatör att utföra ingrepp vid eventuella defekter eller funktionsfel på 
fläkten och/eller ändra typen av funktion eller installation. 

  Var uppmärksam på att det inte fylls på luftströmmar i fläktarna som har egenskaper som skiljer sig från 
vad som anges i denna manual (tekniskt kort). 

 Efter att ett särskilt ingrepp har utförts som har krävt att kåpor, barriärer eller andra skydd har tagits bort, 
ska alla skydd sättas tillbaka på plats och kontrollera deras funktion innan fläkten startas. 

 Alla kåpor och skyddsanordningar ska upprätthållas i ett perfekt och konstant funktionsskick. Även 
varningsskyltar samt symboler för rekommendationer och fara ska upprätthållas i ett korrekt skick och 
sitta på deras platser. 

 Vid sökning av någon typ av fel på fläktarna ska alla säkerhetsföreskrifter som beskrivs i manualen 
tillämpas för att förebygga alla typer av skador på personer eller föremål. 

 Kom ihåg att dra åt (i enlighet med Tabell 12-1) alla skruvar, bultar eller ringmuttrar på varje mekaniskt 
element som är föremål för reglering eller fininställning. 

 Kontrollera att alla kåpor och säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar på ett korrekt sätt innan 
fläkten startas. I annat fall är det absolut förbjudet att starta fläkten och den interna säkerhetsansvarige 
eller avdelningschefen ska informeras omedelbart. 

 Operatören ska användas Personlig skyddsutrustning (DIP) i enlighet med gällande lagstiftning. Det är 
förbjudet att använda löst hängande kläder och olika accessoarer (slips, vida ärmar o.s.v.). 

 Man ska på lämpligt sätt kontrollera om det finns giftiga och/eller eldfarliga ämnen i den vätska som 
alstrats av fläkten, även om dessa inte tagits i beaktande vid användning.  
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3.8 Andra risker i samband med användning av fläktar enligt UNI EN ISO 12499 

Farorna som specificeras nedan har sitt ursprung i fläktens mekaniska aspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En person kan utsättas för skador av följande skäl: 

a) Fasthakning mellan en rörlig och en fast del, t.ex. mellan ett fläkthjul och höljet eller fläktens 
andra fasta del. 

b) Fasthakning mellan två rörliga delar, t.ex. mellan en rem och en remskiva. 

c) Insugning i fläkten på grund av luftmassans inlopp, vilket kan leda till kontakt med axeln 
eller fläkthjulet. 

d) Kontakt med en rörlig del, som t.ex. fläkthjulet. 

e) Utkastning av solida eller flytande delar/ämnen i utloppet. Dessa delar/ämnen kan komma 
från processen eller från inloppsomgivningen. 

f) Föremål som dras med mot fläktens mynning och kastas ut med hög hastighet mot inloppet 
eller utloppet. 

g) Konstruktionsfel på fläktens komponenter. 

h) Kontakt med fläktens ytor som har en farlig temperatur, t.ex. lägre än -20 °C eller högre än 
+ 50 °C. 

i) Vid behandling av varma luftströmmar kan varm luft komma ut vid hålet för 
transmissionsaxelns passage och förorsaka brännskador. 

l) den alstrade vätskan kan vara skadlig eller innehålla ämnen som vid läckage kan visa sig 
farliga; 

m) Fara vid övervarv för motorn, vilket kan förorsaka brott på maskinens delar. 

n)  Insugning av luft med onormalt hög temperatur i förhållande vad som rekommenderas, kan 
förorsaka deformation på stommen, felfunktion och personskador. 

 

3.8.1 Specifika risker vid installation av fläkten 

 Användaren ska iordningställa ett korrekt nivellerat plan där fläkten ska monteras. Ett felaktigt nivellerat 
plan kan förorsaka onormala vibrationer för fläkten. Detta kan leda till deformationer och/eller brott med 
fläktdelar som lossnar från fläkten, vilket kan vara livsfarligt för personer som befinner sig i närheten. 

 Användaren ska dessutom iordningställa de elektriska anslutningarna för fläktens hölje eller stomme till 
användningsplatsens eller anläggningens jordsystem för att undvika att elektrostatiska urladdningar 
bildas och ackumuleras. 

 Alla eventuella kåpor som har installerats ska förbli korrekt anslutna till fläkten med respektive 
fastsättningsanordningar (skruvar, bultar o.s.v.). Borttagning av en eller flera fastsättningspunkter kan 
äventyra skyddets funktion och tätning. 

 I standardutförande är inte fläkten avsedd att användas i en potentiellt explosiv omgivning. 

 Fläktens installationsplats ska hållas ren. Eventuella olje- eller vattenfläckar som inte har förorsakats av 
fläkten ska tas bort omedelbart. 

 Minimiavstånden för installationen som anges i manualen ska alltid respekteras för att garantera en 
korrekt funktion och säker användning. En felaktig placering kan äventyra fläktens korrekta funktion. 
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3.8.2 Specifika risker vid underhåll av fläkt 

 Vid underhåll och rengöring av fläkthjulet ska du vara uppmärksam på dess rotation. Fasthakning och 
skärskador mot höljets fasta delar kan förorsakas. 

 Det är nödvändigt att planera och utföra ett löpande underhåll av fläkten för att undvika mekaniska 
sättningar eller brott på grund av slitage eller uteblivet underhåll (se avsnitt 12.2). 

 

 

VARNING! DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT:  

 Utföra någon typ av underhållsingrepp utan att först ha kontrollera att fläktens fläkthjul står 
still. 

 Utföra någon typ av underhållsingrepp på fläkten (inklusive smörjning) utan att först ha 
kopplat från fläkten från strömförsörjningen. 

 Rengöra fläkten under drift.  

 Öppna kåpor eller inspektionsluckor på fläkten när den är i drift. 

 

VARNING:  

När fläkten inte är strömförsörjd kan de roterande delarna fortfarande vara i rörelse på 
grund av luft som genomströmmar fläkten, både av naturliga orsaker och på grund av 
den fluidström som framkallas av en fläkt som befinner sig i andra delar av det anslutna 
rörsystemet, eller genom fläkthjulets tröghet efter att maskinen stängts av; även i dessa 
fall finns det risk för fasthakning och skärskador mot höljets fasta delar.  

 

 

3.8.3 Risker från omgivningen 

Fläktarna från FVI är tillverkade för att fungera under normala arbetsförhållanden. 

Om följande förekommer: 

 vibrationer 

 frätande ämnen (damm, gas, ångor, dimmor) 

 höga temperaturer 

 kondens 

 fast ämnen 

 särskild turbulens 

 läckström 

 elektriska effektskillnader på grund av installationen, kan komponenternas livslängd förkortas. 

Detta gäller i synnerhet för kåporna. 

Eftersom det är omöjligt att fastställa en precis plan för alla dessa situationer, rekommenderas att göra upp 
en regelbunden kontrollplan beroende på effektivt slitage. På så sätt kan eventuella ändringar i de 
strukturella egenskaperna upptäckas vid senare kontroller. 

 

 

3.8.4 Risker på grund av vibrationer 

Vibrationer är en grundläggande faktor som påverkar fläktens driftlängd och säkerhet. Det är därför 
nödvändigt att på ett korrekt sätt övervaka fläktens vibrationsnivåer under dess funktion och driftcykel. 

Internationella standard har fastställt ett godtagbart intervall och en klassifikation för roterande maskiner ISO 
1940/1 och ISO 2372, i ISO 14694 anges i synnerhet värden för industrifläktar. 
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Referensen för produkten från FVI har fastställts av kategori BV3 från samma standard. 

 

 

VARNING! 

Om vibrationer inte kontrolleras kan detta leda till stora risker och fläktens driftlängd kan 
förkortas avsevärt. 

 

Om vibrationer försummas kan följande ske: 

 Gnisselljud som kan leda till att strukturen kollapsar. Detta kan även ske plötsligt. 

 Allvarliga förhållanden kan förorsaka så att lagren börjar kärva (vilket kan leda till farlig överhettning). 

 Sammankopplings- och fastsättningsdelar (skruvar och muttrar) kan lossa. 

 Ökad bullernivå. 

 

FVI rekommenderar att komplettera fläktens styr- och kontrollsystem med en kontinuerlig övervakning av 
lagrens vibrationer och temperaturer. 

Det är rekommenderas att fastställa en "larmgräns" (beroende på aktuell tillämpning och användningssätt för 
fläkten) för fläktens vibrationer och lagrens drifttemperatur. 

 

 

Övervakningen av vibrationer och temperaturer underlättar tillämpningen av 
olycksförebyggande åtgärder. 

 

 

3.8.5 Risker på grund av drifthastigheter 

Högre drifthastigheter än vad som är avsedda för fläkten kan förorsaka farliga situationer på grund av att 
driftlängden förkortas för delar som är i rörelse.  

I händelse av felfunktion kan situationer med övervarv uppstå på grund av: 

 Fel i kontrollogiken. 

 Kortslutning på komponenter för mätning. 

 Fel på driver eller inverter. 

 Mekaniska brott på komponenter, i synnerhet på encoderns axlar. 

 

 

 

VARNING: 
 

 Överskrid aldrig den maximala rotationshastighet som angivits av FVI 

 Använd inte driftcykler ON-OFF om dessa inte uttryckligen godkänts av FVI  

 Använd inte cykler med varierande hastighet om dessa inte uttryckligen godkänts av 
FVI  

 Utsätt inte fläkten för temperaturgradienter som överstiger 3 °C/minut.  

 

 

 

VARNING! 

En situation med övervarv, även under en kortare tid, kan förorsaka oreparerbara skador och 
mycket farliga situationer. 
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Vid normal funktion kan situationer med övervarv uppstå som beror på kopplingen och motoriseringen. Detta 
gäller i synnerhet när fläkten drivs med "öppen axel" eller med motor "utan koppling". 

I dessa fall är det användarens uppgift att kontrollera och garantera korrekt installation och utrustning. 

Användarens eller installatörens iordningställande av transmissionen utgör ett känsligt moment med hänsyn 
till säkerheten. 

Transmissionen utgör en del av maskinen och dess utförande förutser en projekteringsfas och kännedom 
om projektparametrarna som har bearbetats av FVI. 

 

 

VARNING! 

För att iordningställa hela transmissionen och/eller installation av endast motorn, ska 
användaren och/installatören alltid fråga efter “transmissionskort”. Det är absolut förbjudet att 
iordningställa kraftöverföringar med hjälp av leder, remmar eller remskivor av annan typ än de 
som anges i "transmissionskortet". 

 

 

VARNING! 

Om man inte använder inverter för en “mjuk” start av fläkten är det absolut förbjudet att 
använda kuggade remskivor. I annat fall kan fläktens stomme skadas på ett oreparerbart sätt. 
Kontakta den tekniska avdelningen hos FVI. 

 

 

VARNING! 

Fenomen av typ övervarv kan bero på fel i fläktdriften med direkt transmission. 

 

För fläktar med direktkoppling med stor effekt, utgör starten ett särskilt ansträngande moment för de 
mekaniska delarna som är i rörelse. 

 

 

VARNING! 

Förutom 11 kW ska en progressiv start iordningställas för att inte överbelasta 
transmissionssystemet och fläkthjulet. I annat fall kan brott uppstå på komponenterna. 

 

Vid leverans utan elektrisk motor kan en felaktig anslutning eller felaktigt val av elmotorn leda till en drift med 
högre hastighet än vad som har projekterats. Detta beror på att varvtalet för en asynkronmotor beror på 
frekvensen och antalet poler. 

 

 

VARNING! 

Fläktarna är konstruerade för att matas med matningsfrekvenser på 50 Hz. 

Det är absolut nödvändigt att du vänder dig till tillverkaren om en matningsfrekvens används 
som skiljer sig från vad som har fastställts i projektet och driftsätt inte fläkten utan ett tekniskt 
godkännande. 

 

Användning av en matningsfrekvens som skiljer sig från vad som har fastställts i projektet har inverkan på 
maskinens alla egenskaper. En modifiering av användningsförhållandena kräver att maskinens tekniska kort 
uppdateras fullständigt. 
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Vid användning av fläkten med variabel hastighet eller med flera start- och stoppmoment under driftfasen, 
utsätts de roterande delarna av mekaniska belastningar som kan förkorta dess livslängd. 

 

 

VARNING! 

Vid användning av fläkten med en driftcykel med variabel hastighet mindre än 30 minuter ska 
denna cykel godkännas av den tekniska avdelningen hos FVI. Sedan ger FVI sitt 
godkännande och kommunicerar en reducering av underhållsintervallen och fläktens 
driftlängd. 

 

 

 

VARNING! 

Om fläkten används i ett mycket brett hastighetsintervall kan detta leda till höga driftvibrationer 
vid en viss resonansfrekvens för systemet där fläkten endast utgör en komponent. 

Undvik att arbeta med hastigheter som sammanfaller med strukturella resonanser och om det 
inte är möjligt ska ingrepp utföras för variabeln för att ändra systemets resonansfrekvensen. 
Detta kan t.ex. göras med hjälp av en annan typ av stötdämpare. 

 

Om det är nödvändigt att kasta om fläktens rotationsriktning eller starta om fläkten på nytt, ska detta moment 
göras när fläkthjulet är i viloläge (fullständigt stillastående). 

 

 

VARNING! 

Omkastning av fläktens rörelse eller start av fläkthjulet i motrotation kan leda till att fläktbladen 
och/eller fläkthjulets tapp går sönder. Detta kan i sin tur leda till att metalldelar kastas ut med 
stor kraft. 

 

Byte av rörliga delar mot reservdelar som inte är original (om dessa är tillverkade av andra material än t.ex. 
rostfritt stål AISI 304, rostfritt stål AISI 316L eller Corten) kan leda till att arbetsförhållanden förändras i 
förhållande till vad som har projekterats. 

 

 

VARNING! 

Respektera maximihastigheterna som anges i katalogen i förhållande till temperaturen. För 
transmissionsaxlar av rostfritt ska dessa hastigheter minskas med 20 %. Respektera 
informationen som anges på transmissionskorten som följer med fläkten. 

 

En drift med en hastighet som är betydligt lägre (upp till 40 %) än den nominella hastigheten (om inget annat 
har specificerats från FVI) kan äventyra kylningen av motorn och lagren och ledat till felfunktion på grund av 
att temperaturen ökas. Det rekommenderas att användaren eller installatören iordningställer ett lämpligt 
skydd på driften eller motorn genom att använda värmekänsliga klossar och en fläktkyld motor om det är 
nödvändigt. 

Resonansfenomen på strukturen ska undvikas. Dessa kan uppstå vid vissa rotationshastigheter och kan ha 
negativ följder på stommens konstruktion. 

 

 

VARNING! 

Resonansfenomen vid låga frekvenser kan äventyra stommens konstruktion. 
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3.8.6 Bullerrisk 

FVI projekterar deras fläktar med särskild uppmärksamhet på att eliminera bullerkällor. Trots detta genereras 
ett visst buller från fläktarna under normal drift. 

Förutom användningsområde (varvtal, typ av luft som behandlas o.s.v.), beror ljudets frekvensspektrum på 
fläktens dimensioner och konstruktion. 

I samarbete med TUV och deras testlaboratorier har FVI uppmätt fläktarnas  bullernivå i enlighet med 
standard EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Testerna har utförts på maskiner som liknar dem som beskrivs denna manual och respektive värden för 
ljudeffekt och -tryck anges i Tabell 3-3, Tabell 3-4, Tabell 3-5 och Tabell 3-6. 

 

 

VARNING! 

Vibrationer och buller har ett direkt samband. Att respektera anvisningarna för en korrekt 
installation för att minimera vibrationerna är lika viktigt för att minska bullernivån. 

 

Eftersom bullret från fläkten kan påverkas av externa faktorer som inverkar på den totala bullernivån, såsom: 

 dimensionerna på omgivningen där fläkten installeras, 

 närvaro av statiska element intill fläkten (t.ex. väggar), 

 närvaro av andra maskiner som utgör bullerkällor. 

FVI rekommenderar användaren att utföra mätningar av bullernivån i omgivningen. Kom ihåg att närvaro av 
andra maskiner i drift genererar överlappning av effekter och resonanser som multiplicerar bullret i 
omgivningen. 

I trånga utrymmen eller om fläkten installeras intill väggar, blir dessutom eko- och resonanseffekten från 
väggar och tak exponentiell. 

 

 

VARNING! 

Undvik att placera fläkten i områden där bullerrisken ökas. 

 

FVI ansvarar inte för att definiera risk för exponering för buller för arbetstagarna. FVI anger endast värden, 
osäkerhetsmarginaler, normer och kriterier som har använts vid mätningen. 

Som förutses av gällande lagstiftning är det användaren, med hjälp av egna kontroller, som ska bedöma 
personalens exponeringsnivån för buller genom att mäta följande: 

 bullerkällor och deras relativa betydelse, 

 medeltid som varje personal exponeras för buller, 

 mängden direkt och reflekterande buller, 

 buller som överförs via stommen och inte via luften. 

 

 

 

VARNING! 

Undvik arbetspositioner som ökar bullerrisken för operatören. 
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VARNING! 

Minska tiden för bullerexponering och använd personlig skyddsutrustning för att minska 
riskerna från buller. 

 

Om bullernivån (med hänsyn till tryck) överstiger 80 dBA ska arbetsgivaren tillhandahålla personlig 
skyddsutrustning DIP för sina anställda. Om bullernivån är från 85 dBA och uppåt ska arbetsgivaren ansvara 
för att den personliga skyddsutrustningen mot buller alltid bärs av sina anställda. 

 

 

VARNING! 

Vid ljudtryck över 100 dBA ska personalen endast närma sig fläkten när den är avstängd. 
Detta gäller även om personalen använder personlig skyddsutrustning. 

 

 

 

3.8.7 Allmän information angående bullerdata 

 

Ljudeffektsnivå LwA 

Detta är medelvärdet för ljudeffekten angiven i dBA (viktat värde enligt skala A) som sprids omgivningen från 
fläkten som är röransluten både för inlopp och utlopp. 

Värdet gäller luft som transporteras med en densitet på 1,226 kg/m3, med max. tillåten rotationshastighet för 
fläkthjulet och med drift i effektdiagrammets optimala punkt. 

Man har antagit att fläkten sitter i ett fritt område eller i en omgivning som inte skapar några betydande ekon, 
samt att fläkten är placerad på en plan och styv yta. 

Ingen hänsyn har tagits till total bullernivå på grund av buller från motorn, transmissionssystemet eller 
eventuella tillbehör. 

Man har även bedömt bakgrundsbuller i installationsmiljön som obetydande. 

 

Ljudtrycksnivå LpA 

Detta är medeltidsvärdet för ljudtrycket som sprids omgivningen från fläkten som är röransluten både för 
inlopp och utlopp. 

Tryckvärdena har uppmätts på en mätytan runt fläkten (mätyta av parallellepipedtyp). 

Mätningen av ljudtrycket görs med hjälp av mikrofoner som har placerats ut på 8 platser på referensytan på 
samma höjd som fläktens rotationsaxel (se Figur 3-13). 

Tryckvärdet anges i dBA (viktat värde enligt skala A). 

Värdet gäller luft som transporteras med en densitet på 1,226 kg/m3, med max. tillåten rotationshastighet för 
fläkthjulet och med drift i effektdiagrammets optimala punkt. 

Värdena har uppmätts på en meters avstånd. 

Man har antagit att fläkten sitter i ett fritt område eller i en omgivning som inte skapar några betydande ekon, 
samt att fläkten är placerad på en plan och styv yta. 

Ingen hänsyn har tagits till total bullernivå på grund av buller från motorn, transmissionssystemet eller 
eventuella tillbehör. 

Man har även bedömt bakgrundsbuller i installationsmiljön som obetydande. 

Punkten där ljudtrycket är högst är normalt vid utloppsröret (utanför röret) och dess värde är 3-4 % högre än 
genomsnittet. 
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Figur 3-13 Mätmikrofonernas placeringar 

 

Referensstandard 

EN ISO 3744 - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck - Teknisk metod 
för frifältsförhållanden över en reflekterande yta. 

EN ISO 3746 - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck - Överslagsmetod 
på omslutande yta över en reflekterande yta. 

ISO 13347 - Buller förorsakat av maskiner och utrustning. 

MIKROFONENS PLACERING 
 
Mätningar utanför rörledningarna 

http://sis.se/default.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=17324&PresID=1
http://sis.se/default.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=17324&PresID=1
http://sis.se/default.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=17356&PresID=1
http://sis.se/default.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=17356&PresID=1
http://www.standard.nu/default.aspx?tabname=@IntlStandardlista&CategoryType=ICS&presid=2&CategoryCode=17.140.20
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UPPMÄTT LJUDEFFEKT Lw (A) (dBA)  (1/2) 

Axialfläktar med kapsel av aluminium 

Storlek ES1 EF1 EF es.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           

      * Osäkerhetsmarginal + 3 dB   

Tabell 3-3 Uppmätt ljudeffekt Lw(A) (dBA) 
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UPPMÄTT LJUDEFFEKT Lw (A) (dBA)  (2/2) 

Axialfläktar med kapsel av stål 

Storlek ES/H1 EF/H1 
EF/H 

es.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     

                  * Osäkerhetsmarginal + 3 dB   

Tabell 3-4 Uppmätt ljudeffekt Lw(A) (dBA) 

1 endast röransluten till utlopp 

2 endast röransluten till utlopp och med max. synkroniseringshastighet 

3 endast röransluten till inlopp och med max. synkroniseringshastighet 
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UPPMÄTT LJUDTRYCK Lp(A) (dBA)  (1/2) 

Axialfläktar med kapsel av aluminium 

Storlek ES1 EF1 EF es.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           

      * Osäkerhetsmarginal + 3 dB   

Tabell 3-5 Uppmätt ljudtryck Lp(A) (dBA) 
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UPPMÄTT LJUDTRYCK Lp(A) (dBA)  (2/2) 

Axialfläktar med kapsel av stål 

Storlek ES/H1 EF/H1 
EF/H 

es.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     

                 * Osäkerhetsmarginal + 3 dB   

Tabell 3-6 Uppmätt ljudtryck Lp(A) (dBA) 

1 endast röransluten till utlopp 

2 endast röransluten till utlopp och med max. synkroniseringshastighet 

3 endast röransluten till inlopp och med max. synkroniseringshastighet 
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4 TRANSPORT, HANTERING OCH LAGRING 

 

Exponerade personer kan utsättas för farliga situationer i samband med momenten för lyft och flytt av 
fläkten. Det rekommenderas därför att följa säkerhetsföreskrifterna som tillhandahålls av FVI och använda 
lämplig utrustning. 

 

4.1 Lyft och hantering 

Det rekommenderas att utföra alla moment för lyft och flytt av fläkten och dess delar med största möjliga 
försiktighet. Slag som kan äventyra fläktens funktion eller skada överdragna delar ska undvikas. 

Använd endast de lyftpunkter som är avsedda för att lyfta fläkten och fördela vikten på ett jämnt sätt. 

 

 

Lyftpunkterna markeras med denna symbol. 

 

 

VARNING! 

Användaren ansvarar för att välja utrustning och vajrar, remmar eller kedjar som är mest 
lämpliga både vad gäller funktion och kapacitet. Vid lyft och förflyttning får inga andra punkter 
användas förutom de som utmärkts med symbolen.. 

 

4.2 Allmänna föreskrifter för lyft av delar som är frånkopplade från fläkten 

 

På grund av transportskäl kan vissa fläktdelar vara nedmonterade från fläkten. 

 

 

VARNING! 

 Alla transportmoment ska endast utföras av kvalificerad personal. 

 Flytt av delar som har kopplats från eller nedmonterats från maskinen ska endast utföras 
med lämpliga transporthjälpmedel.  

 För en korrekt förflyttning ska du ta hänsyn till informationen om vikter som tillhandahålls av 
FVI. 

 

 
Normalt krävs ingen särskild eller speciellt avsedd utrustning för lyft av fläktarnas delar. 
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4.3 Lyftprocedur för fläktar 

4.3.1 Lyft av axialfläktar i utförande 1-9-12 

Fläktarna i utförande 1 levereras utan motor. Fläktarna i utförande 9 levereras med motor som bärs upp av 
höljet. Fläktarna i utförande 12 levereras med motor som sitter fast på basen. För lyft är det nödvändigt att 
använda de därtill avsedda hålen som finns på stommen (som visas i Figur 4-1, Figur 4-2 och Figur 4-3). 
Dessa sitter på motsatt sittande band ovanför tyngdpunkten och markeras med särskilda symboler. 

 

I detta fall är det lämpligt att använda en kedjeslinga med två armar som tål fläktens vikt. Användaren ska i 
synnerhet kontrollera att max. last för WLL är lika med eller störren än lasten som ska lyftas. 

 
Slingor med flera armar (3 eller 4) som används med ett färre antal armar än antalet armar som utgör 
slingan, ska användas med en reducerad WLL i förhållanden till vad som anges på slingan och genom att 
tillämpa faktorerna som beskrivs i standard UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Det rekommenderas att armarna 
som inte används samlas ihop och fästes för att minska risken för att de svänger fritt och eventuellt trasslar 
in sig under lyftmomentet. 
 
Innan slingan används ska den inspekteras för att kontrollera att inga uppenbara skador eller slitage 
förekommer. 
 
Metoden med rak arm rekommenderas för anslutning av slingan. I detta fall är de nedre ändarna direkt 
kopplade till fästpunkterna. Valet av krokar ska vara sådant att lasten lägger sig i mitten av kroken och inte 
på krokens spets. Dessutom ska krokarnas spetsar vara riktade utåt, såvida krokarna inte är särskilt 
utformade för användas på ett annat sätt. 
 
Innan lyftanordningen aktiveras ska du försäkra dig om att lasten kan rör sig fritt och inte blockeras av 
anslutna komponenter eller andra hinder. 
 
Det rekommenderas att hålla händer och andra kroppsdelar på ett säkert avstånd från kedjorna för att 
förebygga skador när kedjorna spänns. När du är redo att lyfta ska du kontrollera slackad kedja spänns 
innan lyftet genomförs. Lasten ska höjas långsamt och kontrollera att den hänger säkert och intar förväntad 
position. Ta även hänsyn till vad som anges i standard ISO 12480-1 för att planera och genomföra 
lyftmomenten och tillämpa ett säkert arbetssystem. 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1 Exempel på lyft av axialfläktar i utförande 1 
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Figur 4-2 Exempel på lyft av axialfläktar EF i utförande 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3 Exempel på lyft av axialfläktar EB i utförande 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4 Exempel på lyft av axialfläktar i utförande 12 
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4.3.2 Lyft av axialfläktar i utförande 4 

På fläktarna i utförande 4 sitter fläkthjulet fastkilat direkt på motoraxeln. För lyft är det nödvändigt att 
använda de därtill avsedda hålen som finns på stommen (som visas i Figur 4-5). Dessa sitter på motsatt 
sittande band ovanför tyngdpunkten och markeras med särskilda symboler 

Vad gäller lyftanvisningar hänvisas till avsnitt 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-5 Exempel på lyft av axialfläktar EF i utförande 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 4-6 Exempel på lyft av axialfläktar ES i utförande 4 A 
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Figur 4-7 Exempel på lyft av axialfläktarna ES i utförande 4B  

 

 

VARNING! 

För lyft av fläktarna ska aldrig motorns lyftöglor användas. 

 

4.3.3 Lyft av axialfläktar i utförande 8 

På fläktarna i utförande 8 drivs fläkthjulet från motorn via en elastisk led eller via kuggled. För lyft är det 
nödvändigt att använda de därtill avsedda hålen som finns på stommen (som visas i Figur 4-8). 

Lyftsymbolerna sitter i närheten av hålen på stommen, där fläktens vikt kan balanseras på bästa sätt. 

Vad gäller lyftanvisningar hänvisas till avsnitt 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4-8 Exempel på lyft av axialfläktar i utförande 8 

 

 

VARNING! 

För lyft av fläktarna ska aldrig motorns lyftöglor användas. 
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4.3.4 Lyft av fläktar emballerade med låda  

 

Lådans vikt och tyngdpunkt anges på emballagets utsida. 

Lådan lyftpunkter för gaffeltrucken markeras med svarta trianglar som är riktade nedåt. 

FVI sörjer för fläktens och dess delars stabilitet inuti lådan. Dessa omges av styva anslutningar som sitter 
fast i emballaget för att undvika att lasten kommer i rörelse. 

Under förflyttningen med gaffeltrucken kvarstår risken för instabilitet och fallrisk på grund av eventuella 
oväntade rörelser från gaffeltrucken. För att undvika dessa typer av risker ska förflyttningen göras på en plan 
yta utan ojämnheter eller gropar som kan påverka stabiliteten för gaffeltruckens last. Gaffeltrucken ska dock i 
alla lägen köras med lägsta möjliga hastighet och med lasten på lägsta möjliga höjd. 

Eftersom lastens stabilitet har uppnätts när lastens tyngdpunkt befann sig på en lägre höjd i förhållanden till 
lyftpunkten och dess vertikala linje, rekommenderas därför att lyfta lådan med band och/eller lyftkedjor, om 
det är möjligt. 

 

 

VARNING! 

Före lyftet ska du kontrollera: 

 att lyftmedlets kapacitet är kompatibel med lasten 

 att lyftmedlen är i ett gott skick 

 att förankringen har utförts på ett säkert sätt 

 att lyftpunkten har placerats på tyngpunktens vertikala linje 

 att operatören som har utfört fasthakningen har avlägsnat sig från lyftområdet 

 

 

VARNING! 

En lyftpunkt som befinner sig mycket decentraliserad från den vertikala linjen för tyngdpunkten 
genererar farliga svängningar av lasten vid lyftmomentet. 

 

Lyftning av lasten från det stödjande underlaget ska i det inledande skedet ske mycket långsamt för att 
kunna upptäcka eventuella svängningar av lasten. Om det efter lyftet från det stödjande underlaget 
förekommer svängningar av stådan amplitud att fara för personer och föremål förekommer, bör du vänta tills 
svängningarna har dämpats innan förflyttningen inleds. 
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Figur 4-9 Exempel på lyft av fläktar emballerade med låda 

 

 

 

 

4.4 Magasinering 

Om fläkten ska magasineras måste den skyddas mot väder och vind, fukt, damm och påverkan från ämnen 
från atmosfären och omgivningen.  

 

 

VARNING! 

Se till att stänga öppningarna för in- och utloppet vid magasinering. 

 

Det rekommenderas att regelbundet kontrollera fläktens skick under förvaringen och snurra fläkthjulet för 
hand cirka en gång i månaden för att undvika att lagren deformeras. 
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5 INSTALLATION 

 

5.1 Allmänt 

 

 

VARNING! 

Alla monteringsmoment ska endast utföras av kvalificerad personal. 

 

 

Normalt krävs ingen särskild eller speciellt avsedd utrustning för montering av fläktarnas delar. 

Vid montering av delar som kräver en särskild procedur ska FVI tillhandahålla kompletterande 
information för ett krorrekt utförande av momenten. 

 

Det krävs inget särskilt fundament för placering av fläkten. Det är tillräckligt att förbereda ett korrekt nivellerat 
cementplan som är lämpligt för att bära fläktens vikt och som tål de dynamiska belastningarna från rörelsen 
under normal drift. 

 

FVI projekterar deras fläktar med särskild uppmärksamhet på att eliminera bullerkällor, så långt det är 
möjligt. Vid installationen ska användaren och/eller installatören tillämpa nödvändiga åtgärder för att 
minimera vibrationer från hela systemet (fläkt och rörledningar). 

 

 

Det rekommenderas att använda vibrationsdämpande hållare och leder för att minimera 
spridningen av vibrationerna under fläktens drift. 

 

Stödbasen ska vara horisontell och plan för att inte hållarna ska utsättas för vridningar eller fellinjeringar. Om 
det är nödvändigt ska lämpliga mellanlägg av metall placeras mellan basen och fundamentet för att erhålla 
en perfekt vidhäftning. Använd de därtill avsedda fästpunkterna för att garantera att skruvar och muttrar inte 
deformerar fläktens stomme. 

Stödplanet ska vara tillräckligt styvt för att tåla normala vibrationer från fläkten och vara av sådan typ av 
resonansfenom inte skapas. 

Om fläkten är monterad i strukturer ovanför marken rekommenderas en översyn av hur strukturen vibrerar.  

Följande parametrar är nödvändiga och tillräckliga för att definiera de tekniska egenskaperna hos stödet som 
ska användas för installationen av fläkten: 

 fläktens statiska belastning 

 fläktens dynamiska belastning 

 tyngdpunktens position 

Dessa data anges i det tekniska kortet SCHT01 som följer med fläkten som berörs av denna manual eller på 
ritningen för yttre mått. 

På samma tekniska kort anges även tekniska data angående typ av stötdämpare och vibrationsdämpande 
leder som ska användas. 

 

 

 



 

MVA 02 rev. 2 - Juli 2015  49 av 122 

 

 
FVI anser det inte tekniskt acceptabelt att svetsa fast fläktens stomme vid fundamentplattan. 

 
Rörledningarna som är anslutna till fläkten ska bäras upp separat och vara linjerade med öppningarna för 
fläktens in- och utlopp för att inte förorsaka deformationer på grund av skruvarna och muttrarnas åtdragning.  
 

 

VARNING! 

Alla installationsmoment ska endast utföras av kvalificerad och auktoriserad personal som har 
tillgång till lämplig utrustning. 

 

 

VARNING! 

Under installationsfasen ska du kontrollera att minimiavstånden respekteras som krävs för de 
olika underhållsfaserna. 

 

 

VARNING! 

Användning av regleranordningar för flödet som är direkt anslutna till fläktens inlopp kan 
förorsaka en instabil funktion. 

 
 

5.1.1 Minimiavstånd vid placering  

Beroende på utrymmena som finns till förfogande rekommenderas (för att garantera ett korrekt inlopp av 
luften i inloppets öppning) att iordningställa en rak ledning som är cirka 2,5 gånger fläktens storlek (se 
märkplåten) för fläktar med röranslutet inlopp. Resultatet av detta ingrepp delat i 1 000 motsvarar 
rekommenderad längd (i meter). 

 

 

 

Figur 5-1 Minimiavstånd för placering av fläkt med inloppsrör 

Om fläkten fungerar med öppning för fritt inlopp, ska denna placeras på ett långt avstånd från väggar eller 
andra maskiner, på ett avstånd på minst 1,5 gånger fläktens storlek (se märkplåten). Resultatet för detta 
ingrepp delat i 1 000 motsvarar rekommenderad längd (i meter). 
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Figur 5-2 Minimiavstånd för placering av fläkt med fritt inlopp 
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5.2 Montering av axialfläktar 

 

Nedan visas de viktigaste monteringsfaserna för axialfläktar i olika leveransutföranden. 

5.2.1 Axialfläktar utförande 4  

 

 

 

Figur 5-3 Hopmontering av axialfläkt i utförande 4 

 

Fas Operation Beskrivning 

1 Placering av motorn [1] Motorn ska placeras på respektive bas utan att dra åt fästbultarna 
fullständigt. 

2 Inkilning av fläkthjulet [2] på 
motoraxeln  

VIKTIGT! 

Vid behov, minska diametern för motoraxeln för att nå sitt nominella 
toleransmått på +0/+5 mikron. Montering med för stort spel skapar 
vibrationer. Forcerad montering skapar deformationer, vibrationer 
och gör det mycket svårt att nedmontera fläkthjulet. 

Efter att fläkthjulet har monterats på motoraxeln och huvudbrickan 
har satts fast till botten, är det nödvändigt att kontrollera att spelet 
mellan fläkthjulet och höljet (3) är konstant längs hela omkretsen. I 
annat fall ska motorbasens position korrigeras.  

3 Blockering av motorn Skruva fast motorns låsmuttrarna till botten (se avsnitt 10.1.1 och 
10.2.1 för detaljerade anvisningar).  

4 Montering av kåporna [4] Skydda alla delar som är i rörelse med särskilda kåpor. 

Tabell 5-1 Hopmonteringssekvens för fläkt i utförande 4  
(se Figur 5-3 för identifiering av komponenterna) 
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5.2.2 Axialfläktar utförande 1 

 

 

 

Figur 5-4 Hopmontering av axialfläkt i utförande 1 

 

Fas Operation Beskrivning 

1 Placering av hållare [1] Hållaren ska placeras på respektive bas utan att dra åt fästbultarna 
fullständigt. 

2 Inkilning av fläkthjulet [2] på 
hållaren  

VIKTIGT! 

Vid behov, minska diametern för motoraxeln för att nå sitt nominella 
toleransmått på +0/+5 mikron. Montering med för stort spel skapar 
vibrationer. Forcerad montering skapar deformationer, vibrationer 
och gör det mycket svårt att nedmontera fläkthjulet. 

Efter att fläkthjulet har monterats på hållarens axel och 
huvudbrickan har satts fast till botten, är det nödvändigt att 
kontrollera att spelet mellan fläkthjulet och höljet (3) är konstant 
längs hela omkretsen. I annat fall ska mellanlägg placeras under 
hållarens stödben.Alla axialfläktar med remtransmission från FVI 
ska installeras på monoblockhållare av typ ST som standardversion 
(se avsnitt “9.1 ST-hållare för utförande A - AL - B – BL)”. 

 

 

3 Blockering av hållaren Skruva fast hållarens låsmuttrarna till botten (se avsnitt 10.1.1 och 
10.2.1 för detaljerade anvisningar). 

4 Montering av kåporna [4] Skydda alla delar som är i rörelse med särskilda kåpor. 

Tabell 5-2 Hopmonteringssekvens för fläkt i utförande 1  
(se Figur 5-4 för identifiering av komponenterna) 
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5.2.3 Axialfläktar utförande 9-12  

 

                         Utförande 9                       Utförande 12 

                                           

 

Figur 5-5 Hopmontering av axialfläkt i utförande 9 och 12 

 

När faserna 1-2-3 har utförts som beskrivs i avsnitt 5.2.2 ska transmissionen installeras. 

 

Fas Operation Beskrivning 

1 Installation av höljet Placera höljet på fundamentet [5] (endast för utförande 12) 

2 Installation av motorn [1] Motorn ska placeras på respektive bas [2] försedd med 
dragstänger (utförande 9) eller på slider [2] på fundamentet 
(utförande 12) utan att dra åt fästbultarna till botten. 

3 Montering av remskivor med 
konisk bussning och 
kilremmar [3] samt 
respektive spänning. 

Monteringen av remskivor ska göras så att dess korrekta linjering 
och spänning garanteras. Linjeringen och spänningen justeras 
genom att ändra motorns position (se avsnitt 5.3 och 8.4 för 
montering och spänning av remmar). När motorn är korrekt 
placerad ska dess fästbultar dras åt till botten. 

4 Montering av kåporna (4) Skydda alla delar som är i rörelse med särskilda kåpor. 

Tabell 5-3 Hopmonteringssekvens för fläkt i utförande 1  
(se  Figur 5-5 för identifiering av komponenterna) 
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5.2.4 Axialfläktar utförande 8  

 

 

 

Figur 5-6 Hopmontering av axialfläkt i utförande 8 

 

 

När faserna 1-2-3 har utförts som beskrivs i avsnitt 5.2.2 ska transmissionen installeras. 

 

 

 

 

Fas Operation Beskrivning 

1 Installation av hölje och 
understöttning [1] 

Placera höljet och understöttningen på fundamentet [2]. 

2 Installation av motorn [3] 

 

Motorn ska placeras på understöttningen utan att dra åt 
fästbultarna fullständigt. 

3 Montering av elastisk led 
eller kuggled [4] 

Vid monteringen ska du kontrollera linjeringen enligt beskrivningen i 
avsnitt 8.5. Linjeringen justeras genom att ändra motorns position. 
När motorn är korrekt placerad ska dess fästbultar dras åt till 
botten. 

4 Montering av kåporna [5] Skydda alla delar som är i rörelse med särskilda kåpor. 

Tabell 5-4 Hopmonteringssekvens för fläkt i utförande 1  
(se Figur 5-6 för identifiering av komponenterna) 
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5.3 Montering och reglering av remtransmissioner och slutkontroller 

 

Om fläkten är försedd med transmission med kilremmar, ska transmissionen monteras enligt följande 
anvisningar: 

 Rengör noggrant bussningens koniska delar och hålet innan den placeras på remskivan. 

 Sätt in bussningen i remskivan. Se till att de gängade halvhålen på remskivan överensstämmer med 
bussningens ogängade halvhål. 

 Skruva åt tapparna för hand utan att dra åt dem. 

 Rengör axeln noggrant och montera alltsammans på axeln. 

 Placera remskivorna och kontrollera linjeringen med en linjal. 

 Dra åt genom att korsdra skruvarna. 

 Montera remmarna. 

 Det rekommenderas att inte tvinga på remmarna med ett verktyg, i annat fall kan fibrerna för den 
inre armeringen gå av. 

 Innan remmarna spänns ska följande göras: Markera en känd längd (t.ex. 100 mm) på den spända 
sidan och låt transmissionen rotera. Spänn sedan remmarna gradvis (som beskrivs i avsnitt 8.4 
Spänning och rengöring av remmar) tills en relativ förlängning nås motsvarande: 

0,8 % för jämnt vridmoment. 

1% för ojämnt vridmoment. 

 

 

 
En överdriven spänning av remmarna kan skada lagren och förorsaka brott på axeln. 

 

 

VARNING! 

För transmissioner med flexibel koppling är det nödvändigt att kontrollera linjeringen innan 
driftsättningen. Anledningen till detta är att understöttningen kan ha deformerats under 
transporten eller vi åtdragningen av fundamentbultarna. 
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5.4 Elanslutning 

 

 

VARNING 

Fläkten levereras i överensstämmelse med Direktiv 2004/108/CE om elektromagnetisk 
kompatibilitet. Framför allt den elektriska motorn,om denna levereras tillsammans med fläkten, 
garanteras av tillverkaren att den överensstämmer med samma direktiv. Det är installatörens 
ansvar  att kontrollera att anläggningen, som fläkten ska monteras i, respekterar detta direktiv. 
Om motorn inte levererats tillsammans med fläkten, utan har monterats av kunden, måste 
denne verifiera överensstämmelsen med direktivet.  

Fläktens strömförsörjning ska ha en lämplig effekt. 

Anslutningen till elnätet ska utföras av kvalificerad personal. 

Kom dessutom ihåg att kunden är ansvarig för hela strömförsörjningsdelen fram till motorns kopplingsplint. Vi 
vill påminna kunden om att det är nödvändigt att respektera alla nödvändiga säkerhetsföreskrifter för att 
jordansluta fläkten. 

Jordsystemet ska överensstämma med gällande lagstiftning i det land där fläkten installeras och kontrolleras 
regelbundet av behörig personal. 

Utför jordanslutningen före all annan anslutning. 

Kontrollera att anslutningsschemat (se Figur 5-7) överensstämmer med matningsspänningen. 

Normalt kan de elektriska standardmotorerna fungera utan problem i de båda rotationsriktningarna. För att 
kasta om rotationsriktningen är det bara att byta plats på de två kablarna direkt på kopplingsplinten. 

 

 

VARNING: 

Installatören ska förbereda en strömförsörjningskrets för fläkten i överensstämmelse med 
normen EN 60204-1.  

Framför allt ska man förbereda en elektrisk brytare i närheten av fläkten så att 
underhållspersonalen har direkt kontroll över fläktens strömförsörjning (se punkterna 9.2.6.3 
Aktiveringskommando och 10.7. Nödstoppsmekanism EN 60204-1) 

Konstruktören av elinstallationen ska dessutom förbereda kommandon för start, normalstopp och nödstopp i 
överensstämmelse med bilaga 1 in MASKINDIREKTIVET 2006/42/CE.   

 

 

VARNING! 

Det är kundens och/eller den elektriska installatörens uppgift att dimensionera och välja 
anordning och kablar för den elektriska anslutningen av fläkten. Detta ska göras med hänsyn 
till installerad motor och matningslinjen före fläkten. 

Vid arbeten på den elektriska delen ska fläkten vara stillastående och elektriskt frånkopplad från nätet. 

Före installationen och driftsättningen är det nödvändigt att kontrollera att uppgifterna på elmotorns märkplåt 
överensstämmer med elnätets egenskaper. 
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Dessa scheman är endast ungefärliga: Konsultera elschemat som tillhandahålls av motorns tillverkare. 

Trefasmotorer enkel hastighet Trefasmotorer 

Enkel lindning 

Enkel spänning 

Trefasmotorer 

Två separata lindningar 

Enkel spänning 

 
  

Triangelanslutning  
Dahlander- eller PAM-anslutning för hög 

hastighet  Anslutning för hög hastighet  

 
  

Stjärnanslutning  
Dahlander- eller PAM-anslutning för låg 

hastighet  Anslutning för låg hastighet  

Figur 5-7 Schema över elektriska anslutningar för motorer med en eller flera hastigheter 

Kabeldragningen ska utföras så att kablarna inte kommer i kontakt med vassa hörn eller delar i rörelse, 
framför allt fläkthjulet. Om det skulle visa sig nödvändigt att borra hål för kabelgenomföring i höljet ska man 
förbereda lämpliga skyddsmekanismer (kabelledare). I dessa fall bör man rådfråga FVIs tekniska avdelning. 
Dessa förebyggande åtgärder är framför allt viktiga när man ska montera en kopplingspanel på utsidan 
(serie EF: se fig. 5-8). På fläktar i serie EFR har kopplingspanelen redan installerats av FVI.  

 

Figur 5-8 Exempel på placering av yttre kopplingspanel  
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Den typ av mantel som skyddar kablarna ska väljas i funktion av den vätska som leds genom fläkten. Om 
inget annat specificerats förutsätter FVI att fläkten genomströmmas av ren luft  

Elanslutningen till den yttre kopplingspanelen ska utföras i enlighet med motorns IP-skyddsgrad. 
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5.5 Anslutning av rörledningar  

Anslutningen av fläkten till rörledningarna ska göras på ett sådant sätt att delarna är korrekt i linje och så att 
det inte skapas igensättningar på grund av beslag eller flexibla delar. Rörledningarnas vikt ska inte tynga 
ned fläkten. Undvik dessutom att deformera delar på fläkten på grund av röranslutningen. Eventuella flexibla 
kopplingar mellan fläkten och inlopps- och/eller utloppsrörledningarna ska installeras så att de flexibla 
delarna inte sätts i spänning och kontakt mellan själva kopplingarnas metalldelar undviks(se fig. 5-7 för 
monteringstoleranser).   

 

 

Figur 5-9 – De flexibla kopplingarnas monteringstoleranser  

 

 

Beroende på utrymmena som finns till förfogande rekommenderas (för att garantera ett korrekt inlopp av 
luften i inloppets öppning) att iordningställa en rak ledning som är cirka 2,5 gånger fläktens storlek (se 
märkplåten) för fläktar med röranslutet inlopp. Resultatet av detta ingrepp delat i 1 000 motsvarar 
rekommenderad längd (i meter). 

 

 

 

 

 
Figur 5-10 Minimiavstånd för placering av fläkt med rörledningar till inlopp  

 

Teoretisk                 Parallell förskjutning                  Axialkomprimering              Vinkelförskjutning 
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6 KONTROLLER ATT UTFÖRA FÖRE OCH EFTER START 

 

6.1 Förberedande kontroller 

 

 

VARNING! 

Vid kontrollerna av den första starten ska fläkten vara stillastående och elektriskt frånkopplad. 

 

Vid den första starten av anläggningen är det nödvändigt att utföra några förberedande kontroller: 

 Kontrollera att fläkten är lämplig för det användningsområde som den ska användas för. 

 Kontrollera att uppgifterna på märkplåten överensstämmer med transmissionskortet (om transmissionen 
installeras av installatören). 

 Kontrollera att alla kåpor sitter på plats. 

 Kontrollera att alla skruvar och muttrar som förutses av FVI sitter på plats. 

 Kontrollera åtdragningen av skruvar och muttrar (fläkthjul, hållare, fundament, eventuell transmission). 

 Kontrollera smörjningen av fläktens och motorns lager. Byt ut fettet om det är nödvändigt (se avsnitt 8 
UNDERHÅLL). 

 Kontrollera att alla delarna roterar fritt. 

 Kontrollera att det inte förekommer främmande föremål eller ämnen inuti fläkten. 

 Kontrollera att rotationsriktningen är korrekt: Det är tillräckligt med en kort strömimpuls för att fastställa om 
rotationsriktningen överensstämmer med pilen som sitter på fläktens hölje. Kasta om rotationsriktningen 
om det är nödvändigt (se Elanslutning). 

 

FVI rekommenderar att kontrollistan i avsnitt 12.2 tillämpas för notering av kontroller för 
säkerhetsförhållanden. 

 

 

VARNING! 

Funktionstest innan kontrollerna som anges i kontrollistan utförs är inte tillåtna (se avsnitt 
12.2). 

 

 

VARNING! 

Axialfläktarna ska aldrig fungera med fullständigt stängda öppningar. 
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6.2 Kontroller som ska utföras vid drift 

Kontrollera att strömförbrukningen inte överstiger värdena på motorns märkplåt. I annat fall ska fläkten 
stängas av omedelbart och kontakta tillverkaren. 

Under fläktens drift ska inga överdrivna vibrationer eller onormalt buller förekomma. 

Kontrollera med stillastående fläkt att temperaturen för lagren inte överstiger tillåtna gränsvärden (vid en 
omgivningstemperatur på 20 °C får hållarens temperatur vara högst 70 °C). Kom ihåg att en högre 
temperatur än den som rekommenderas kan vara normalt under de första drifttimmarna, under förutsättning 
att temperaturen sedan stabiliseras till ett lägre värde. Vid en onormal överhettning av lagren, kontakta 
teknisk service vid FVI. 

Efter 3-4 drifttimmar ska du åter kontrollera åtdragningen av muttrar och skruvar, temperaturen på lager och 
för fläktar med remtransmission även temperaturen och spänningen av remmarna. Detta ska göras med 
stillastående och elektriskt frånkopplad fläkt. 

Fläktarna som tillverkas av FVI kan på begäran utrustas med vibrations- och/eller temperaturgivare på 
hållarens lager (för transmissionsfläktar). I sådant fall installerar FVI vibrationsgivaren på hållaren på 
fläkthjulets sida och temperaturgivaren på hållaren på transmissionssidan.  

Vad gäller vibrationskriterium för kontroll av säkra förhållanden hänvisas till standard ISO 14694:2003. 
Följande mekaniska vibrationsgränsvärden rekommenderas (vibrationshastighet i mm/sek RMS), uppmätta i 
installationsförhållanden: 

 

 Larm: 7,1 (styv),  11,8 (flexibel) 

 Stopp:  9 (styv),  12,5 (flexibel) 

 

Dessa värden betraktas i allmänhet som gällande från FVI, såvida inga särskilda specifikationer gäller för 
enskilda tillämpningar. 

Mätpunkt och -riktning: På fläktens hållare eller motor och vinkelrätt mot rotationsaxeln på det horisontella 
eller vertikala planet. 

Användningen av benämningen styv och flexibel hänvisas till det faktum att strukturen har den första kritiska 
hastigheten högre eller lägre i förhållande till drifthastigheten. Normalt har fläktarna från FVI en styv struktur i 
förhållande till denna definiering. 

Typen av stötdämpare som används påverkar värdet för den första kritiska hastigheten. 

Nedan anges referensgränsvärdena för temperaturen på hållarna. Dessa temperaturer mäts på lagrets yttre 
ring oberoende av den omgivande temperaturen:  

 

 Larm 100 °C 

 Stopp 120 °C  

 

 

6.2.1 Okulärbesiktning av kåpor 

För nätkåpor ska följande punkter kontrolleras: 

 Korrosion eller mattning av förzinkade delar. 

 Lossade häftningar/svetsningar. 

 Ljudfenomen på grund av osammanhängande kåpor. 

 Stötskador eller permanenta deformationer på element. 

 Trådbrott 

 Korrosion på bultar. 
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 Lossade fastsättningselement. 

 

För kåpor av bockad och lackerad plåt ska följande punkter kontrolleras: 

 Korrosion eller mattning av lacken. 

 Lossade häftningar/svetsningar. 

 Ljudfenomen på grund av osammanhängande kåpor. 

 Stötskador eller permanenta deformationer på element. 

 Mekaniska deformationer eller brott på kåpornas delar. 

 Knakande ljud. 

 Korrosion på bultar. 

 Lossade fastsättningselement. 

 

 

VARNING! 

Alla kåpor ska kontrolleras varje månad och bytas ut, om det är nödvändigt. 

 

 

VARNING! 

Vid du är osäker kan kontrollerna göras oftare och kåpor bytas ut. 

 

 

6.2.2 Kontroll och rengöring av delar som kommer i kontakt med luftströmmen 

Den regelbundna rengöringen av fläkthjulet medger att undvika vibrationer som beror på eventuellt damm 
som har ansamlats under fläktens drift.  

Om fläkten används för att transportera luftströmmar som har en viss dammhalt är det nödvändigt 
att regelbundet kontrollera rengöringen och/eller slitaget på fläkthjulet.  

Ansamling av material eller slitage på vissa delar av fläkthjulet kan leda till onormala vibrationer på fläkten. 

 

 

6.2.3 Okulärbesiktning av fläkthjul och hölje 

Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera slitaget på bladen med en okulärbesiktning. Anledningen till 
detta är att bladet kan kastas ut på grund av att konstruktionen kollapsar, vilket kan vara livsfarligt. 

 

 

VARNING! 

Axialfläktarna ska inte användas för luftströmmar som innehåller slipande ämnen. 

 

Ta hjälp av en ficklampa för att kontrollera tillfälliga nötskador på bladen och höljet. Okulärbesiktiga 
delarna genom att rotera fläkthjulet långsamt så att du kan kontrollera alla bladen. Dessa ska vara 
fullständigt felfria, inga delar får saknas och det får inte förekomma några tecken på nötskador. 

Om det förekommer korrosionsskador på bladen och höljet innebär detta att omgivningen är korroderande 
och sur, vilket kan skada tjockleken på fläktens säkerhetsdelar. 

Dessa skador ska inte undervärderas och kan uppstå även om inte omgivningen har en hög koncentration 
av aggressiva ämnen. 
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Det kan bildas kondens under pauserna i fläktens arbetscykel som kan påskynda kemiska 
korrosionsfenomen som skadar materialets tjocklek och därmed äventyra fläktens konstruktion. 
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6.2.4 Dimensionskontroller  

 

KONTROLLISTA – DIMENSIONSKONTROLLER PÅ DELAR 

DEL ATT 
KONTROLLERA 

TYP AV 
KONTROLL/INSTRUMEN

T 
GODKÄNNANDEKRAV RESULTAT 

Pumphjul:  Förekomst av 
repor eller spår på ytan 

Okulärbesiktning  Oskadat skick OK  

Hölje: Bandets tjocklek 
Skjutmått eller 
motsvarande 

Reducering av 
tjockleken med högst 10 
% i ett icke slitet område 

OK  

Dysa: Tjocklek (om sådan 
finns) 

Skjutmått 

Reducering av 
tjockleken med högst 
20% i ett icke slitet 
område eller oskadad 
lack 

OK  

Vibrationsdämpande 
leder: Tjocklek slitageplåt 
(om sådan finns) 

Skjutmått 

Reducering av 
tjockleken med högst 
20% i ett icke slitet 
område eller oskadad 
lack 

OK  

Svetsar (hela 
konstruktionen) 

Okulärbesiktning 
Oskadat skick och utan 
sprickor OK  

Datum: 
 

Underskrift: 
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7 FUNKTIONSFEL PÅ AXIALFLÄKTAR  

7.1 De vanligaste felen 

 

I följande tabell anges de vanligaste problemen som kan förekomma: 

 

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD 

Lägre effektförbrukning än 
projektvärdet 

För låg rotationshastighet. Öka rotationshastigheten. 

Fläkthjulet är delvis igensatt. Åtgärda igensättningen. 

Anläggningens tryckmotstånd är 
högre än projektvärdet. 

Kontrollera värdet för anläggningens 
tryckmotstånd. 

Luftströmmens densitet är lägre än 
antaget värde. 

Kontrollera värdet för luftströmmens 
densitet. 

Bladen är felaktigt vinklade. Öka bladens vinkel. 

Effektförbrukningen är högre än 
projektvärdet 

För hög rotationshastighet. Sänk rotationshastigheten.  

Anläggningens tryckmotstånd är 
högre än projektvärdet. 

Kontrollera värdet för anläggningens 
tryckmotstånd. 

Mynningar eller rörledningar är delvis 
igensatta. 

Åtgärda igensättningen. 

Kontrollera läget för justerdelarna. 

Luftens förrotation är i motsatt riktning 
i förhållande till fläktens 
rotationsriktning. 

Kontrollera minimiavstånden för 
placeringen (avsnitt 5.1.1).  

Luftströmmens densitet är högre än 
antaget värde. 

Kontrollera värdet för luftströmmens 
densitet. 

Motorn matas med en spänning som 
är lägre än vad som anges på 
märkplåten. 

Kontrollera att motorns 
matningsspänning är korrekt.  

Fel på motorlindningarna. 
Kontrollera att motorn fungerar 
korrekt. 

Bladen är felaktigt vinklade. Kontrollera bladens vinkel. 

Otillräckligt tryck 

För låg rotationshastighet. Öka rotationshastigheten. 

Luftströmmens densitet är lägre än 
antaget värde. 

Kontrollera värdet för luftströmmens 
densitet. 

Luftflödet är högre än antaget värde. 
Kontrollera värdet för anläggningens 
tryckmotstånd. 

Pulserande drift 

Luftflödet är instabilt. 
Kontrollera arbetsintervallet som 
förutses av driftkurvan.  

Kapacitetssvängningar för fläktar som 
fungerar parallellt. 

Kontrollera installationstypen på 
anläggningen. 

Luftvirvlar som matas in av 
anläggningen i närheten av 
inloppsöppningen. 

Kontrollera minimiavstånden för 
placeringen (avsnitt 5.1.1). 

Vibrationer 

Pulserande drift 
Se föregående punkt “Pulserande 
drift”. 

Strukturella resonanser vid vissa 
rotationshastigheter. 

Undvik dessa hastigheter med hjälp 
av invertern eller modifiera systemets 
frekvenser. 

Delar på fläkthjulet är slitna. Undersök fläkthjulet.  
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PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD 

Material har samlats på fläkthjulet. Undersök fläkthjulet. 

Delar i rörelse som rör sig mot 
varandra. 

Kontrollera korrekt sammankoppling 
för delar som är i rörelse. 

Lagren är eventuellt defekta. Kontrollera lagrens skick.  

Fel på lager på grund av obalanserat 
fläkthjul eller för hårt spänd rem. 

Kontrollera lagrens skick.  

Kontrollera remmarnas spänning (se 
avsnitt 8.4). 

Buller 

Delar i rörelse som rör sig mot 
varandra. 

Kontrollera korrekt sammankoppling 
för delar som är i rörelse. 

Vibrationer Se föregående punkt “Vibrationer”. 

Pulserande drift Se punkt “Pulserande drift”. 

Elektromagnetiska fel på motorn.  
Kontrollera motorns strömförsörjning 
(inverter). 

Öppningar eller tvära kanter 
förekommer. 

Kontrollera om det förekommer tvära 
kanter där lufthastigheten är hög. 
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8 UNDERHÅLL 

 

 

Läs noggrant detta avsnitt innan underhållsingrepp utförs på fläkten: Detta garanterar större 
säkerhet för underhållspersonalen samt större tillförlitlighet för ingreppen som utförs. 

 

Ta hänsyn till följande säkerhetsföreskrifter vid underhåll av fläkten: 

 Underhålls- och/eller smörjingreppen ska endast utföras av kvalificerad och erfaren personal som har 
utsetts av fabriksanläggningens tekniska avdelning. Underhålls- och/eller smörjingreppen ska utföras i 
enlighet med gällande direktiv och säkerhetsförebyggande föreskrifter, med hjälp av verktyg, instrument 
och produkter som är lämpliga för detta ändamål. 

 Vid underhållsingreppen är det nödvändigt att använda lämplig klädsel såsom åtsittande arbetsoveraller 
och skyddsskor. 

 Det rekommenderas att inhägna fläkten under underhållsfasen och hänga upp skyltar med texten 
“UNDERHÅLL AV FLÄKTEN”. 

 

 

VARNING! 

Koppla från fläkten från strömförsörjningen under alla typer av underhåll. Man ska alltid 
kontrollera att fläkthjulet och motorn står stilla innan man närmar sig fläkten eller dess delar 
eller innan man man öppnar inspektionsluckan.  

Med fläktar som alstrar varma vätskor ska man vänta tills fläkten svalnat innan man utför 
underhåll för att undvika kontakt med ytor med hög temperatur.  

Vid ingrepp på roterande delar eller inuti rörledningar är det dessutom nödvändigt att: 

 Koppla från den elastiska leden från motorn, där sådan finns. 

 Ta bort drivremmarna från remskivorna, där sådana finns. 

 

 

VARNING! 

Vid användning av flerstegsfläkt ska strömförsörjningen inuti flerstegsfläkten kopplas från 
och kontrollera att fläkthjulet är fullständigt stillastående innan någon typ av underhållsingrepp 
utförs. 

 

Underhållsansvarig person ska ha tillgång till en personalgrupp där absolut koordination sinsemellan och 
max. säkerhet för personer som exponeras för faror kan garanteras. Alla personer som utför 
underhållsingrepp ska ha fullständig kontakt sinsemellan för att kunna signalera eventuella faror. 

 

 

VARNING! 

Eventuell flytt av delar som har kopplats från eller nedmonterats från maskinen ska utföras 
med lämpliga transport- och lyftmedel. 

 

 
I allmänhet krävs ingen särskild eller speciellt avsedd utrustning för att underhålla fläkten. 

 



 

 68 av 122 MVA 02 rev. 2 - Juli 2015 

 

 

Ett fullständigt och systematiskt underhåll av fläkten är nödvändigt för att den ska fungera 
korrekt och utgör dessutom en säkerhetsfaktor för operatören. 

 

För att underlätt planeringen av det löpande underhållet tillhandahåller FVI (se avsnitt 12.3) ett schema där 
punkter som ska kontrolleras och lämpliga tidsintervall anges. 

 

 

Löpande rengöring och underhåll samt respektive smörjning, är grundläggande för en korrekt 
funktion och lång livslängd för fläkten. 

 

8.1 Smörjning av lager 

Kontrollera och respektera lagrens smörjintervall.  

Kontrollera och respektera smörjintervallen för lagren. Lagren som monteras på transmissionsfläktarnas 
hållare ska smörjas enligt de intervall och den mängd fett som anges på transmissionskortet som följer med 
fläktens dokumentation. Detta gäller om fläkten har sålts utrustad med transmission. Om fläkten levereras i 
utförande 1 (öppen axel, utan transmission) hänvisas till Tabell 8-2 för korrekt smörjintervall. Utför 
smörjningen genom att använda rekommenderad eller motsvarande fettyp. Smörjintervallen ska förkortas 
med ungefär 40 % eller ännu kortare om fläkten arbetar in en dammig, fuktig, kall eller korrosiv miljö i 
förhållande till värdet som anges på transmissionskortet. Detta beror på hur besvärliga arbetsförhållandena 
är. 

 

 

En överdriven mängd smörjmedel leder till att lagren överhettas: Undvik att fylla på hållarna 
med mer fett än vad som rekommenderas. 

Om inget annat anges är det smörjmedel som använts första gången på lagren till fläktarna FVI ett fett av 
typen: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

baserat på sammansatt litiumtvål, med en droppunkt på 250 ºC (IP 396) och ett konsistenstal på 25 ºC - 0.1 
mm ( IP 50/ ASTM D217) av 265÷295. Kinematisk viskositet (IP 71/ ASTM D445) : vid 40 ºC, 100 cSt; vid 
100 ºC, 11.3 cSt. 

Följande fetter har jämförbara egenskaper: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Hållartyp Mängd fett vid första påfyllning (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 … 
Fyll lagret fullständigt, men fyll det 
fria utrymmet i hållaren endast 
delvis. 

Tabell 8-1 Mängd fett för första påfyllning för hållare och lager för motordrivna fläktar  

 

 

 

Lagren för motorer upp till storlek 160 är normalt av typ livstidssmorda och kräver följaktligen 
inte denna typ av ingrepp. 

 

Kontrollera och respektera smörjintervallen som anges av motorns tillverkare. Det rekommenderas dock att 
byta ut lagren regelbundet. Typen av lager anges på motorns märkplåt. 

 

 

Använd den typ av fett som rekommenderas av motorns tillverkare för smörjning av motorns 
lager. 
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Hållartyp 
Lagertyp  

(sidan för 

remskivan) 

Rotationshastighet (varv/minut) 

Fettmängd 

(gram) 
Lagertyp 

(motsatt sida om 

remskivan) 

Rotationshastighet (varv/minut) 

Fettmängd 

(gram) 1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Smörjintervall i timmar Smörjintervall i timmar 

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 

Hållartyp 
Lagertyp  

(sidan för 

remskivan) 

Rotationshastighet (varv/minut) 

Fettmängd 

(gram) 
Lagertyp 

(motsatt sida om 

remskivan) 

Rotationshastighet (varv/minut) 

Fettmängd 

(gram) 750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Smörjintervall i timmar Smörjintervall i timmar 

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 

NOTERING: 
Smörjintervall beräknade enligt diagram hämtat från SKF:s underhållsmanual med temperatur för den yttre ringen på 70 hundradels grader. 
Fettmängd i gram beräknad enligt SKF-standard. 

 

Tabell 8-2 Smörjintervall och fettmängd i förhållande till fläktarnas varvtal  
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Stödplan 
 

8.2 Kontroll av inställningsbara rullager 

Före monteringen av lagret är det nödvändigt att mäta det inre radialspelet ovanför rullen som sitter högst 
upp med hjälp av ett bladmått (se Figur 8-1 Kontroll av lagrens radialspel). 

Under monteringen ska du kontrollera det inre spelets minskning under rullen som sitter längst ned. 

Korrekt montering erhålls genom att minska det inre spelet och ett minsta återstående spel som motsvarar 
vad som anges i Tabell 8-3 Kontroll av lagrens radialspel. 

 

Rullager 
Minskning av 

radialspel 
Återstående minimispel efter 

montering (mm) 

 Normalt spel C3-spel 

22209  EK från 0,025 till 0,030 0,020 0,030 

22210  EK från 0,025 till 0,030 0,020 0,030 

22212  EK från 0,030 till 0,040 0,025 0,035 

22214  EK från 0,040 till 0,050 0,025 0,040 

22215  EK från 0,040 till 0,050 0,025 0,040 

22216  EK från 0,040 till 0,050 0,025 0,040 

22218  EK från 0,045 till 0,060 0,035 0,050 

22220  EK från 0,045 till 0,060 0,035 0,050 

22222  EK från 0,050 till 0,070 0,050 0,065 

22224  EK från 0,050 till 0,070 0,050 0,065 

22228 CCK/W33 från 0,065 till 0,090 0,055 0,080 

22230 CCK/W33 från 0,075 till 0,100 0,055 0,090 

Tabell 8-3 Kontroll av lagrens radialspel  

 

 

 

 

Figur 8-1 Kontroll av lagrens radialspel  
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8.3 Kontroll av inställningsbara kullager 

Korrekt montering erhålls genom en åtdragningsvinkel, axialförflyttning och återstående minimispel enligt 
Tabell 8-4. 

 

Inställningsbart 
kullager 

Åtdragningsvinkel 
(grader)* 

Axialförflyttning s 
(mm) 

Återstående minimispel efter montering 
(mm) 

 Normalt spel C3-spel 

2207 EK 70 0,30 0.010 0.020 

2208 EK 70 0,30 0.010 0.020 

2209 EK 80 0,35 0.015 0.025 

2210 EK 80 0,35 0.015 0.025 

2211 EK 75 0,40 0.015 0.030 

2212 EK 75 0,40 0.015 0.030 

2213 EK 80 0,40 0.015 0.030 

2215 EK 85 0,45 0.020 0.040 

2216 EK 85 0,45 0.020 0.040 

2217 K 110 0,60 0.020 0.040 

2218 K 110 0,60 0.020 0.040 

 I genomsnitt 15-20 grader högre värden för C3-lager 

 

Tabell 8-4 Åtdragningsvinkel, axialförflyttning och återstående minimispel för kullager 

  

 

 

Figur 8-2 Axialförflyttning s  
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8.4 Spänning och rengöring av remmarna 

Här beskrivs en förenklad metod för att spänna kilremmarna: från Tabell 8-5 fastställs värdet P (belastningen 
för varje rem) för den mindre remskivan beroende på typ av profil och diameter. Från samma tabell fastställs 
värdet L. 

Med formeln:  
100

LxI
Le   

beräknas värdet Le, där:  

Le= partiets nedtryckningsdjup [mm] på halva avståndet I 

L= nedtryckningsdjup för avstånd på 100 mm  

I = avstånd [mm] 

Med belastningen P i rät vinkel i förhållande till partiet (Figur 8-3) ska transmissionen spännas tills beräknat 
nedtryckningsdjup Le nås. 

 

 

Figur 8-3 Kontroll av remmarnas spänning 

 

Profil Belastning för 
rem P [N] 

Diameter för mindre remskiva 
d [mm] 

Nedtryckningsdjup för 
avstånd 100 mm L 

SPZ 25 

från 63 till 71 

från 75 till 90 

från 95 till 125 

över 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

från 100 till 140 

från 150 till 200 

över 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

från 160 till 224 

från 236 till 355 

över 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

från 224 till 250 

från 265 till 355 

från 400 till 560 

över 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Tabell 8-5 Spänning av remmarna: Testbelastning och nedtryckningsdjup  

Le 

I 

I/2 
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Kontrollera remmarnas spänning senast efter de första 8 drifttimmarna och följ därefter anvisningarna för det 
löpande underhållet (se avsnitt 12.3). 

Byt ut remmarna fullständigt när slitaget är sådant att transmissionens funktion äventyras på grund av ett 
otillräckligt förtrycksvärde eller en förskjutning på över 4 - 5%. Remmarnas slitage beror på olika faktorer, 
som t.ex. omgivningens egenskaper, antalet drifttimmar, antalet och typ av starter. 

 

 

Tillverkare av standardremmar rekommenderar att omgivningstemperaturen inte överstiger 80 
°C. För högre temperaturer är det nödvändigt att använda remmar av särskild typ. 

 

Rengöring av smutsiga remmar får inte göras med lösningsmedel av typ bensin, bensen, terpentin o.s.v., 
eller med slipande eller vassa föremål. 

Det rekommenderas att använda en blandning av alkohol och glycerin med blandningsförhållande 1:10. För 
transmissionerna som är installerade på fläktarna från FVI används två eller flera remmar.  

 

 
Om en eller flera remmar går av rekommenderas att byta ut hela serien. 

 

 

 

 

8.5  Flexibla kopplingar 

Kontrollera regelbundet (beroende på fläktens driftförhållanden) det axiala spelet S, vinkellinjeringen Amax-
Amin och den parallella linjeringen R (Figur 8-4, Figur 8-5, Figur 8-6). Kontrollera tapparnas tillstånd och smörj 
var 3 000 drifttimme med rekommenderade smörjmedel och mängder (se Tabell 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8-4 Axial glidning  Figur 8-5 Vinkelfellinjering    Figur 8-6 Parallell 
fellinjering 

 

 

 

 

 

 

 

S 

R 

Amin 

Amax 



 

MVA 02 rev. 2 - Juli 2015  75 av 122 

 

 

 

Typ Min. 
S  

[mm] 

Amax-Amin vid 
installation max 

[mm] 

Amax-Amin 
under drift 
max [mm] 

Max. 
R 

[mm] 

Max. 
hastighet 

[rpm] 

Smörjmedel 
[kg] 

Rekommenderat 
smörjmedel 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Behöver inget 
smörjmedel 

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 

 

* Uppgifterna i tabellerna som ingår i denna manual är utdrag ur tekniska kataloger från respektive tillverkare. 

Tabell 8-6 Tekniska egenskaper för flexibla kopplingar  
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8.6 Filter och tryckindikatorer 

Om fläkten är utrustad med filter för inloppsvätska ska dessa rengöras med jämna mellanrum för att inte höja  
tryckfallet vid inloppet och på så sätt minska fläktens prestanda 

Kontroll och eventuell rengöring kan utföras med förutbestämda intervaller; det är dock tillrådligt att man 
använder en differentialtryckindikator för att övervaka det tryckfall som utlösts av filtret. Detta får aldrig 
överstiga 400 Pa.  

 

 

VARNING: 

Överstig aldrig tryckvärdet 400 Pa, för att inte ge upphov till möjliga skador på filtret med 
påföljande materialaspiration i fläkten. 

 

 

 
 

8.7 Flexibla antivibrationskopplingar för anslutning fläkt-rörledning  

De flexibla kopplingarna, som sitter mellan fläkten och utlopps och/eller inloppsrörledningarna, ska 
okulärbesiktigas för att kontrollera att det inte finns  några bristningar eller avskiljningar i de flexibla delarna. 
Om de ska monteras ned för underhåll av systemet och/eller fläkten måste återmonteringen utföras i 
iakttagande av de försiktighetsmått som föreskrivits för den första monteringen/installationen (se par. 5.5).
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8.8 Kontroll och rengöring av delar som kommer i kontakt med luftströmmen 

 

Den regelbundna rengöringen av fläkthjulet medger att undvika vibrationer som beror på eventuellt damm 
som har ansamlats under fläktens drift.  

 

 

Om fläkten används för att transportera luftströmmar som har en viss dammhalt är det 
nödvändigt att regelbundet kontrollera rengöringen och/eller slitaget på fläkthjulet.  

 

Ansamling av material eller slitage på vissa delar av fläkthjulet kan leda till onormala vibrationer på fläkten. 

Om det förekommer mycket slitna delar är det nödvändigt att byta ut fläkthjulet (vänd dig till FVI:s tekniska 
service för att utföra detta moment). 

 

 

 

För all typ av information eller vid modifieringar som önskas göra på våra produkter ber vid dig 
att först kontakta FVI tekniska avdelning och anges typ av maskin och serienummer som 
anges på fläktens märkplåt. 
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9 TEKNISKA TABELLER 

9.1 ST-hållare för utförande A - AL - B - BL 

 

L 

L 

= 

L F 

U = 

C 

G 

F 

PER TEMP. 

ØD 

ARIA 60300 °C 

ØD ØS 

F1 

ESEC. A-B 

ESEC. AL-BL 

C 

G 

F 

VENTOLINA DI RAFF. 

Ph9 

Z 
NxO 

B 

E 

I R 

UNI 7663 TIPO A 

H 

INGRASSATORE 

Q 
V 

A 

A 

 
Figur 9-1 ST-hållare för utförande A – AL – B - BL  

HÅLLARE DIMENSIONER i mm VIKT 

TYP 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 

* KONSTRUKTIONSUTFÖRANDEN 
Utförande A: kort axel, kullager.   --   Utförande AL: lång axel, kullager. 
Utförande B: kort axel, kullager på fläkthjulssida, rullager på transmissionssida. 
Utförande BL: lång axel, kullager på fläkthjulssida, rullager på transmissionssida. 

Tabell 9-1 ST-hållare för utförande A – AL – B - BL 
 

Kylfläkt 

Smörjnippel 
UNI 7663 Tipo A 

Utf. A-B  

Utf. AL-BL  
för lufttemp. 60 

– 300 °C 
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9.2 Hållare och lager som installeras på fläktar med remdrift 

 

HÅLLARE 
LAGER för serie EF 
(kan inte smörjas) 

LAGER för serie EB STORLEK 

ST 47 A 19 

 

6204-2RSH 

 

6204-Z (Spel C3) 

314/l 

354/H 

404/G 

454/H 

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

564/H 

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

714/H 

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

804/G 

904/l 

904/H 

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

1004/K 

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

1124/H 

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

1254/H 

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

1404/H 

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

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

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

 

Tabell 9-2  Hållare och lager som installeras på fläktar med förbindelsehjul
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10 NEDMONTERING OCH ÅTERMONTERING AV VIKTIGA KOMPONENTER 

 

 

VARNING! 

Alla moment för nedmontering och återmontering som följer ska endast utföras av kvalificerad 
och behörig personal. 

 

 

VARNING! 

Alla moment för nedmontering och montering ska utföras: 

 Efter att du är absolut säker på att fläkten är fullständigt stillastående (fläkthjulet står still), 
koppla från spänningen till huvudkontrollpanelen med frånskiljaren och lås den med ett 
hänglås vars nyckel ska överlämnas till underhållsansvarig person. 

 Efter att du har förberett arbetsmiljön med all nödvändig utrustning och på ett sätt så att inga 
farliga situationer kan uppstå i samband med nedmonteringen. 

 Efter att varje del som har nedmonterats har rengjorts, fettats in eller smorts noggrant. 

 

10.1 Fläkthjul för fläktar med kapsel av stål 

 

 

VARNING! 

Momentet för flytt av fläkthjulet ska utföras med försiktighet. Undvik slag som kan skada 
balansen eller förorsaka deformationer. 

 
10.1.1 Montering av fläkthjul 

 

1.- Placera fläkthjulet (1) i intill motorn (2). Motorn 
ska vara fastskruvad (men inte för hårt) på basen 
(Foto 1): Håll fläkthjulet upplyft med hjälp av 
lämpliga lyftanordningar (3) (Foto 2). För fläkthjulet 
intill motorn och stick in motoraxeln (4) i kapselns 
koniska hål (5) (Foto 3). Kontrollera att den 
präglade delen av kapseln befinner sig på motsatt 
sida i förhållande till motorn. 

 

 

Foto 1 

1 2 
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Foto 2 

 

Foto 3 

 

2.- Sätt in den koniska bussningen (6) mellan 
fläkthjulets hål och motoraxeln (Foto 4): Eftersom 
kapselns hål och utsidan av bussningen är koniska 
(de mindre diametern sitter mot motorn) kan 
bussningen endast sättas in åt ett håll. För att 
underlätta detta moment kan bussningens hål 
förstoras genom att sticka in ett lämpligt verktyg (7) 
i bussningens springa (Foto 5).  

 

 

Foto 4 

3
2 

5 

4 

6 

7 
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Foto 5 

 

 

 

VARNING! 

Försäkra dig om att bussningen trycks in så att den går emot motoraxeln.  

 

 

Det finns en markering (8) på kapselns tapp som 
efter monteringen ska befinna sig så att den 
sammanfaller med bussningens axialspringa (9) 
(Foto 6). Denna kontroll är nödvändig för att 
garantera att fläkthjulet är korrekt balanserat. 

 

 

 Foto 6 

 

3.- Montera fläkthjulets monteringsplatta (10) (Foto 
7): Placera de två hålen som INTE ÄR GÄNGADE 
på monteringsplattan så att de sammanfaller med 
gängade hålen på kapselns tapp. Använd de två 
därtill avsedda skruvarna (kapselns fästskruvar) 
(11) med respektive fjäderbrickor för att fästa 
bussningen på kapseln. Dessa skruvar ska 
korsdras. Det är mycket viktigt att dra åt dessa 
skruvar till åtdragningsmomentet som anges i 
manualen “Användningsföreskrifter och -
anvisningar”.  Kontrollera att brickan inte ligger an 
mot fläkthjulets tapp när detta åtdragningsmoment 
nås. Det ska vara ett visst avstånd mellan brickan 
och tappen (Foto 8).  

 
 

Foto 7 

9 

8 

10 

11 
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Foto 8 

 

4.- Fäst den centrala skruven på motoraxeln: Stick 
in fläkthjulets fästskruv (12) med respektive 
fjäderbricka i det mellersta hålet på 
monteringsplattan som saknar gängor och fäst 
skruven på motoraxeln (Foto 9). Dra åt skruven tills 
åtdragningsmomentet som anges i Tabell 12.1 nås. 

Notera att de 4 gängade hålen på 
monteringsplattan inte används. Dessa hål används 
endast vid nedmontering av fläkthjulet.  

 

 

Foto 9 

 

5.- Kontrollera spelet mellan fläkthjulet och höljet: 
Kontrollera centreringen av fläkthjulet i förhållande 
till höljet när monteringen är klar. Flytta motorn och 
justera motorbasen om det är nödvändigt. När 
fläkthjulet har centrerats, dra åt alla fästskruvar på 
basen och motorn. Ta hänsyn till värdena för 
åtdragningsmomenten som anges i Tabell 12.1. 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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10.1.2 Nedmontera fläkthjulet 

 

1.- Skruva fast kapselns två fästskruvar (Foto 10). 

 

 

Foto 10 

 

2.- Dra ut fläkthjulet: För att utföra detta moment 
ska kapselns två fästskruvar användas som precis 
har monterats (ytterligare två likadana skruvar kan 
användas om de finns tillgängliga). Dessa skruvas 
fast omväxlande i de 4 gängade hålen på 
monteringsplattan. Genom att skruva fast dessa 
skruvar trycks fläkthjulet mot motorn och kilas loss 
från bussningen. För att utföra detta moment är det 
nödvändigt att mittenskruven (fläkthjulets fästskruv) 
förblir fastskruvad (Foto 11, 12 och 13). 

 

 

Foto 11 

 

Foto 12 
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Foto 13 

 

3.- Fäst lämpliga lyfthjälpmedel i fläkthjulet (Foto 
14). 

 

 

Foto 14 
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4.- Skruva loss fläkthjulets fästskruv och ta bort 
monteringsplattan (Foto 15 och 16). 

 

 

Foto 15 

 

Foto 16 

 

5.- Dra ut bussningen (Foto 17): För att underlätta 
detta moment, stick in ett lämpligt verktyg i 
bussningens springa. 

 

 

Foto 17 
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6.- Lyft upp och dra ut fläkthjulet (Foto 18): 
Försäkra dig om att fläkthjulets blad inte skadas 
eller deformeras när detta moment utförs. 

 

 

Foto 18 

 
10.1.3 Reglering av bladens vinkel 

 

Detta moment kan skada fläkthjulets balans. Det rekommenderas därför att utföra en kontroll av fläkthjulets 
balans efter att bladens vinkel har ändrats, för att undvika onormala vibrationer på grund av ändringen av 
vinkeln. Kom ihåg att en ökning av bladens vinkelvärde leder till en ökad effektförbrukning för fläkten.  

 

 

VARNING! 

Försäkra dig om att inte överstiga installerad effekt genom att kontrollera effektförbrukningen 
under drift. Ta hänsyn till fläktens tekniska data för att bedöma om variationen är acceptabel.  

 

Detta moment kan utföras med fläkthjulet installerat på fläkten. Lossa på (utan att ta bort dem) de fyra 
fästskruvarna (Figur 10.1) som sitter på basen på varje skovel. Vrid på skoveln för att ändra dess vinkel. Den 
ursprungliga vinkeln är markerad på skoveln på ringen som sitter mellan skovelns bas och kapseln. Det går 
att använda vinkelmätaren modell G1 (om den medlevereras) eller någon annan typ av instrument som 
används för att mäta vinklar. Korsdra de fyra fästskruvarna på skoveln tills åtdragningsmomentet som anges 
i tabellen 12.2 uppnås. 

 

Fig. 10.1 Reglering av bladvinkel för fläkthjul med kapsel av stål. 
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10.2 Fläkthjul för fläktar med kapsel av aluminium 

 

 

VARNING! 

Momentet för flytt av fläkthjulet ska utföras med försiktighet. Undvik slag som kan skada 
balansen eller förorsaka deformationer. 

 
10.2.1 Montering av fläkthjul 

 

1.- Om det är nödvändigt kan motoraxelns diameter 
minskas för att nå sitt nominella toleransmått på 
+0/+5 mikron. Håll fläkthjulet upplyft med hjälp av 
lämpliga lyftanordningar. För fläkthjulet intill motorn 
och stick in motoraxeln (Foto 19) i hålet på 
kapselns tapp. 

 

 

Foto 19 

 

2.- Finn rätt position så att axelns kil kan gå in i 
tappens spår (Foto 20). Tryck ned fläkthjulet tills det 
har kilat fast på motoraxeln. Kanalen för utdragning 
som finns på tappen ska befinna sig på sidan för 
axelns fria ände (Foto 21). 

 

 

Foto 20 

 

Foto 21 

 

Motoraxel 

Utdragningskanal 
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3.- Stick in en gängad tapp med en bricka, ett 
avståndsstycke och en mutter i hålet på fläkthjulets 
tapp. Skruva fast den gängade tappen på 
motoraxeln (Foto 22). Dra åt muttern med en 
lämplig nyckel tills fläkthjulet tar upp hela dess säte 
och vilar mot motoraxelns anslag (Foto 23). 

 

 

Foto 22 

 

Foto 23 

 

4.- Skruva loss och ta bort den gängade tappen, 
monteringsplattan, avståndsstycket och muttern 
(Foto 24). 

 

 

Foto 24 
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5.- Sätt in fläkthjulets skruv med respektive 
fjäderbricka i mittenhålet (utan gänga) på 
monteringsplattan. Fäst sedan skruven på 
motoraxeln (Foto 25). 

 

 

Foto 25 

 

6.- Dra åt skruven till åtdragningsmomentet som 
anges i tabellen 12.1 (Foto 26). 

 

 

Foto 26 

 

7.- Snurra fläkthjulet för hand och kontrollera att det 
är centrerat i förhållande till höljet. Flytta motorn och 
justera motorbasen om det är nödvändigt. När 
fläkthjulet har centrerats, dra åt alla fästskruvar på 
basen och motorn. Ta hänsyn till värdena för 
åtdragningsmomenten som anges i Tabell 12.1 
(Foto 27). 

 

 

Foto 27 

 

Fjäder-
bricka 

Fästskruv 

Monterings-
platta 
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10.2.2 Nedmontera fläkthjulet 

 

1.- Stöd fläkthjulet med hjälp av lämplig 
lyftutrustning. 

 

 

2.- Ta bort fläkthjulets fästskruv som sitter i mitten 
(Foto 28). 

 

Foto 28 

 

3.- Stöd spetsen för utdragarens gängade stång 
och haka fast sidohakarna i utdragningskanalen på 
fläkthjulets tapp (Foto 29). 

 

Foto 29 
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4.- Vrid utdragarens spak för att kila loss fläkthjulet 
(Foto 30). 

 

Foto 30 

5.- Lyft upp och dra ut fläkthjulet. 

 

 

10.2.3 Reglering av bladvinkel  

 

Detta moment kan skada fläkthjulets balans. Det rekommenderas därför att utföra en kontroll av fläkthjulets 
balans efter att bladens vinkel har ändrats om onormala vibrationer förekommer efter att vinkeln har ändrats. 
Kom ihåg att en ökning av bladens vinkelvärde leder till en ökad effektförbrukning för fläkten. 

 

 

VARNING! 

Försäkra dig om att inte överstiga installerad effekt genom att kontrollera effektförbrukningen 
under drift. Ta hänsyn till fläktens tekniska data för att bedöma om variationen är acceptabel.  

 

För att utföra detta moment utan problem är det nödvändigt att ta bort fläkthjulet från axeln där den sitter 
fastkilad (se föregående avsnitt  10.2.1 och 10.2.2 ).  

 

Lossa kapselhalvornas 2 muttrar, utan att ta bort 
dem. Vrid på skovlarna för att ändra dem till önskad 
vinkel. Kontrollera att alla skovlarna har samma 
vinkel. Dra åt kapselhalvornas muttrarna 2 (Foto 
31) på nytt till åtdragningsmomentet som anges i 
tabellen 12.1 för skruvar med resistensklass 8.8. 
Använd sedan ett gänglås. 

 

 

Foto 31 
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1) Blad 
2) Kapselhalva 
3) Fästskruv 
4) Fästmutter 

 

Fig. 10.2 Blockering av blad 

 

 

 

10.3 Byte av remtransmission 

10.3.1 Montering och nedmontering av remskivor 

 

1.- Kontrollera max. parallellitet mellan motoraxeln 
och transmissionen.  

 

 

2.- Rengör noggrant bussningens koniska delar och 
hålet innan bussningen sätts in (Foto 32). 

 

 

Foto 32 
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3.- Sätt in bussningen i remskivans hål. Kontrollera 
att remskivans gängade halvhål sammanfaller med 
bussnings halvhål utan gänga (Foto 32). Dessa hål 
kan vara 2 eller 3 st. (Figur 10.3), som även kan 
ses i tabellen 9.1, beroende på remskivans storlek.  

 

 

Fig. 10.3 Remskivornas hål 

 

4.- Skruv fast sprintarna för hand, utan att dra åt 
dem (Foto 33). 

 

 

Foto 33 

 

5.- Kontrollera att axelns yta är fullständigt ren och 
sätt in fästkilen i därtill avsett säte (Foto 34). 

 

 

Foto 34 
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6.- Sätt in hela enheten bussning-skruvar-remskiva 
på motoraxeln så att kilen hamnar i spåret som är 
urgröpt i bussningens hål. Bredda bussningens hål 
genom att sticka in ett lämpligt verktyg i 
bussningens springa, om det är nödvändigt (Foto 
35 och 36). 

 

 

Foto 35 

 

 Foto 36 

 

7.- Kontrollera alltid att det finns ett litet spel mellan 
kilen och respektive spår (Foto 37). 

 

 

Foto 37 

 

8.- Upprepa momenten från 2 till 7 för att montera 
remskivan på transmissionsaxeln.  

 

 

 

Spel 
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9.- Använd en plan profil av lämplig längd för att 
kontrollera att remskivorna är i korrekt linje (Foto 
38). Använd en gummihammare för att flytta 
remskivorna i axialled tills de är i linje (Foto 39). 

 

 

Foto 38 

 

Foto 39 

 

 

10.- Ändra 
motorns 
position för att 
justera 
fellinjeringen 
(Fig. 10.4 och 
10.5). 

 
 

 

 Fig. 10.4 Fellinjering i vinkelled Fig. 10.5 Fellinjering i parallelled 

 

11.- Korsdra remskivornas skruvar (Foto 40) tills 
åtdragningsmomentet som indikeras i tabell 10.1 
nås.  

 

 

Foto 40 

 

Variation 

 

Variation 
 

Variation 
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12.- Kontrollera på nytt att remskivorna är korrekt i 
linje. 

 

 

 

 

VARNING! 

En bristfällig linjering förorsakar ett onormalt slitage, ökad friktion på remmarna, ökad 
effektförbrukning för transmissionen, ökat buller och vibrationer, vilket leder till en reducering 
av transmissionens livslängd. 

Toleransen för linjeringen av drivremskivor för kilremmar får normalt inte överstiga 0,5 grader, eller 5 mm på 
ett avstånd mellan axlarna på 500 mm (Figur 10.4 och 10.5). 

 

 

VARNING! 

Nedmontering av remskivorna: Skruva lossa skruvarna som används för fastsättningen av 
remskivorna och sätt in en eller två skruvar i de fria hålen. Skruva till botten tills bussningen 
lossnar.  

 

 

 

Typ 

Bussning Skruvar 

Längd 
[mm] 

Max. 
diameter 

[mm] 

A
nt
.  

Whitworth
-gänga 

Längd 
[mm] 

Insex-
nyckel 

Åtdragnings-
moment [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 

Tabell 10-1 Åtdragningsmoment 
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10.3.2 Montering och nedmontering av remmar 

 

1.- Montera remmarna efter att du har kontrollerat 
att remskivorna är korrekt i linje. . För att utföra 
detta moment får inga verktyg användas för att 
tvinga ned remmarna i remskivorna (Foto 41, 42 
och 43). För motorn närmare om det är nödvändigt 
att minska avståndet mellan remskivornas centrum.  

 

 

Foto 41 

 

Foto 42 

 

Foto 43 

2.- Kontrollera remmarnas spänning. För att utföra 
detta moment, se avsnittet 8.4 i denna manual.  

 

 

3.- Flytta motorn för att spänna remmarna om 
spänningen är otillräcklig: 
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För fläktar i utförande 9 (motor som bärs upp på 
sidan av understöttningen), skruva på 
dragstängerna för att flytta motorhållaren (Foto 44). 

 

 

Foto 44 

 

Per fläktarna i utförande 12 (där motorn vilar mot 
basen) är det nödvändigt att lossa något på 
motorns bultar på motorhållaren och skruva på 
dragstängerna som sitter på sidorna för att flytta 
motorn. Dra sedan åt bultarna på nytt (Foto 45).  

 

 

Foto 45 

 

4.  Kontrollera på nytt att remskivorna är korrekt i 
linje. 

 

 

5.- Montera systemet tillsammans med 
transmissionsskyddet.  

 

 

 

VARNING! 

Efter de första 8 drifttimmarna, stäng av fläkten och kontrollera att remskivornas fästskruvar 
sitter fast ordentligt. 

 

6.- För att nedmontera remmarna, upprepa 
föregående moment i omvänd ordning.  

 

 

 

Dragstång 

Skruv och mutter för 

fastsättning av motorn  

Dragstång 
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10.4 Byte av axel och lager med monoblockhållare 

10.4.1 Nedmontering av axel med monoblockhållare 

 

 

 

VARNING! 

Alla moment som beskrivs nedan ska utföras i en fullständigt ren omgivning och undvik att 
något kontaminerande ämne kommer in i hållaren. 

 

 

Monoblockhållarna för transmissionsfläktarna från 
FVI (Foto 46) finns av två typer, beroende på typen 
av lager som är monterad på sidan för remskivan 
och kopplingen (transmissionssida LP):  

 

Foto 46.- Monoblockhållare. 

 

 Hållare av typ ST…A… med kullager med cylindriskt lagerläge på transmissionssida (Figur 10.6). 

 Hållare typ ST…B… med rullager med cylindriskt lagerläge på transmissionssida (Figur 10.7). Sidan där 
rullagrets sitter är märkt med CR på axeln. 

 

På båda lagertyper sitter ett kullager på sidan för fläkthjulet (LG). 

 

 

 

 

 

Fig. 10.6 Monoblockhållare ST…A… med radiala kullager på både sidan för fläkthjulet och för 
transmissionen 

 

Remskivans sida 
(LP) 

Hållare typ ST...A... 
Kullager/kullager 

 

Fläkthjulets sida 
(LG) 
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Fig. 10.7 Monoblockhållare ST…B… med radiala kullager på sidan för fläkthjulet och rullager på sidan för 
transmissionen 

 

För i hållare av typ ST…B… ska axeln dras ut från sidan för fläkthjulet. För i hållare av typ ST…A… kan 
axeln dras ut från båda sidorna. Det rekommenderas dock att alltid dra ut axeln från sidan för fläkthjulet, i 
synnerhet när du inte är säker på vilken typ av hållare som ska nedmonteras. 

Följ momenten nedan för att nedmontera hållarens axel: 

 

1.- För hållare med kylfläkt installerad, följ nedmonteringen av kylfläkten (Figur 10.8). 

 

 

Fig. 10.8 Hållare med kylfläkt 

 

Fläkthjulets sida 
(LG) 

Remskivans sida 
(LP) 

Hållare typ ST...A... 
Kullager/rullager 
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2.- Ta bort de två VA-tätningsringarna som sitter 
mellan axeln och de två locken på hållarens ändar 
(Foto 47). 

 

 

Foto 47 

 

3.- Ta bort fästskruvarna och locket på sidan för 
fläkthjulet (Foto 48). 

 

 

Foto 48 

 

4.- Dra ut axeln.  

 

 

 

Per hållare ST…A…, dra ut axeln fullständigt som 
sista moment. Genom att utföra detta moment dras 
de två lagren ut tillsammans med axeln. Både det 
som sitter på sidan för fläkthjulet och det som sitter 
på sidan för transmissionen (Foto 49). Använd en 
utdragare för att nedmontera de radiala kullagren 
från axeln.  

 

 

Foto 49 
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Per hållare ST…B…, dra ut axeln endast delvis och 
stöd den i ett mellanläge (Foto 50). 

 

 

Foto 50 

 

5.- Med axeln fortfarande delvis insatt i hållaren, ta 
bort seeger fjäderringen som sitter i hållarens säte 
på sidan för fläkthjulet. Använd lämpliga tänger för 
utdragningen (Foto 51). 

 

 

Foto 51 

 

6.- Dra ut axeln fullständigt. Genom att utföra detta 
moment dras axeln ut tillsammans med kullagret på 
sidan för fläkthjulet, seeger-ringen för blockering av 
kullagret på axeln, fettskyddsskivan, rullagrets inre 
ring på sidan för transmissionen och eventuellt 
seeger-ringen för blockering av rullagret på axeln 
(Foto 52). 

 

 

Foto 52 
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7.- Ta bort skruvarna och locket på sidan för 
remskivan (Foto 53). 

 

 

 

Foto 53 

 

8.- Dra ut rullagrets återstående delar (bur, rullar 
och yttre ring) (Foto 54).  

 

 

Foto 54 

 

9.- Ta bort seeger fjäderringen som sitter i hållarens 
säte på sidan för transmissionen. Använd lämpliga 
tänger för utdragningen (Foto 55). 

 

 

Foto 55 
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10.4.2 Återmontering av axel med monoblockhållare 

Alla moment som beskrivs nedan ska utföras i en fullständigt ren omgivning och undvik att något 
kontaminerande ämne kommer in i hållaren. 

 

10.4.2.1 Hållare typ ST... A... 

 

1.- Montera de två kullagren på transmissionsaxeln 
på båda sidorna (Foto 56). Förvärm lagrens inre 
ring till en temperatur på cirka 70 °C innan 
momentet utförs. Alternativt använd en press eller 
en hammare. 

 

 

Foto 56 

 

2.- Sätt in axeln med de två lagren fullständigt i 
hållaren (Foto 57) 

 

 

 

Foto 57 

 

3.- Smörj lagren med den typ av fett som 
rekommenderas i avsnitt 8.1 så att lagret fylls 
fullständig. Det fria utrymmet i understöttningen ska 
endast fyllas delvis. 
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4.- Skruva fast locken på hållarens båda sidor (Foto 
58).  

 

 

 

Foto 58 

 

5.- Sätt in de två VA-tätningsringarna mellan axeln 
och de två locken på hållarens ändar (Foto 59). 

 

 

 

Foto 59 

 

10.4.2.2 Hållare typ ST... B... 

 

1.- Sätt in fettskyddsskivan tills den går emot axeln 
på sidan för transmissionen (Foto 55). 

Var uppmärksam på att montera fettskyddsskivan 
åt rätt håll (Figur 10.7 och Foto 60). 

 

 

 

Foto 60 
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2.- Sätt in seeger fjäderringen (som sätts fast på 
hållaren) på axeln på motsatt sida om fläkthjulet. 
Ringen hänger kvar på axeln, men sitter inte fast 
(Foto 61). 

 

 

 

Foto 61 

 

3.- Sätt in kullagret på axeln på motsatt sida om 
fläkthjulet och fäst den i axialled med hjälp av 
seeger fjäderringen (Foto 62).  

Förvärm lagrens inre ring till en temperatur på cirka 
70 °C innan momentet utförs. Alternativt använd en 
press eller en hammare. 

 

 

 

Foto 62 

 

4.- Sätt in rullagrets inre ring på axeln på sidan för 
transmissionen och fäst den i axialled med seeger 
fjäderringen (Foto 63). Förvärm lagrens inre ring till 
en temperatur på cirka 70 °C innan momentet 
utförs. Alternativt använd en press eller en 
hammare.  

 

 

 

Foto 63 
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5.- Fäst seeger fjäderringen på understöttningen 
som sitter på hållaren på sidan för transmissionen 
(Foto 64). 

 

 

 

Foto 64 

 

6.- Sätt in axeln delvis i hållaren. Axeln ska vara 
försedd med alla delar redan monterade. 
Insättningen ska göras på sidan för fläkthjulet. Sätt 
först in den ände på axeln där rullagrets inre ring 
och fettskyddsskivan sitter (Foto 65). 

 

 

 

Foto 65 

 

7.- Innan axeln har satts in fullständigt, stöd den i 
ett mellanläge och fäst den hängande seeger 
fjäderringen i understöttningen som sitter på 
hållaren på sidan för fläkthjulet (Foto 66). 

 

 

 

Foto 66 
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8.- Sätt in axeln fullständigt (Foto 67). 

 

 

 

Foto 67 

 

9.- Sätt in rullagrets återstående komponenter från 
transmissionssidan: Bur, rullar och yttre ring (Foto 
68). 

 

 

 

Foto 68 

 

10.- Smörj lagren med den typ av fett som 
rekommenderas i avsnitt 8.1 så att lagret fylls 
fullständig. Det fria utrymmet i sätet ska endast 
fyllas delvis (Foto 69).  

 

 

 

Foto 69 
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11.- Skruva fast locken på hållarens båda sidor 
(Foto 70).  

 

 

 

Foto 70 

 

12.- Sätt in de två VA-tätningsringarna mellan axeln 
och de två locken på hållarens ändar (Foto 71). 

 

 

 

Foto 71 
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11 NEDMONTERING OCH KASSERING AV FLÄKTEN 

 

I slutet av fläktens livslängd är det nödvändigt att nedmontera maskinen och dess tillbehör enligt 
anvisningarna nedan för att separera de olika komponenterna så att de kan sopsorteras. Före demoleringen 
ska företaget som har använt fläkten tömma den på fett som finns i lagrens hållare och rengöra de olika 
komponenterna i allmänhet. 

 

 

VARNING: 

Man ska särskilt se upp med eventuella rester av giftiga och/eller korrosiva ämnen som härrör 
från den bearbetade vätskan. 

De flesta komponenterna: Hölje, understöttning, dysa, fundament, lager, kåpor, remskivor och bussningar är 
tillverkade av metallmaterial (stål och gjutjärn) och kan därför kasseras tillsammans. 

Fläkthjulet är tillverkat av de material som anges i Tabell 11-1. 

Elmotorn ska i stället separeras och kasseras som elmaterial. Detta gäller även eventuella elektriska 
servomotorer. 

Drivremmarna är tillverkade av gummi. Detta gäller även i huvudsak stötdämparna. 

Även de flesta tillbehör är tillverkade av metall. Undantag gäller för vibrationsdämpande leder som består av 
två metallflänsar som sitter ihop med bultar och en textilled av pvc eller aluminiserad glasfiber. 

Fläkten kan demonteras antingen på installationsplatsen, om arbetet kan utföras under säkra förhållanden, 
eller på en annan plats efter att fläkten har tagits ned och transporterats enligt anvisningarna i kapitel 4 i 
denna manual. 

 

 

VARNING! 

Alla nedmonteringsmoment ska endast utföras av kvalificerad personal. 

 

 

VARNING! 

Alla moment för nedmontering ska utföras: 

 Med absolut säkerhet att fläkten står fullständigt stilla (fläkthjulet får inte vara i rörelse). Efter 
att motorn har kopplats från elektriskt av behörig personal. 

 Efter att du har förberett arbetsmiljön med all nödvändig utrustning och på ett sätt så att inga 
farliga situationer kan uppstå i samband med nedmonteringen. 

 

 

 
Ingen särskild eller speciellt avsedd utrustning för nedmontering av fläktarnas delar krävs. 

 

Nedmonteringsmomenten kan utföras genom att i omvänd ordning följa monteringsanvisningarna som 
beskrivs detaljerat i kapitel 10.  
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VARNING! 

Oberoende av installationstyp ska alla delar som är anslutna till fläktens flänsar kopplas från 
och tas bort före nedmonteringen. 

 

Fläktserie Bladens 
material 

Tappens 
material 

Sammankopplingsbussni
ng 

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

EF, ES, EB, EFR, ESR … /H o …/K Aluminium Stål Gjutjärn 

AF Stål Stål - 

EP Plast Aluminium - 

Tabell 11-1 Material för axialfläkhjulets komponenter 

 

 

 

11.1 Axialfläktar utförande 4 

 

 

 

 

Figur 11-1 Sprängskiss över fläkten i utförande 4 

 

Med hänvisning till Figur 11-1 ser den korrekta nedmonteringssekvensen för en fläkt i utförande 4 ut på 
följande sätt: 

 

 

 Kåpor (1) (om sådana finns) 

 Dysa (2) (om sådan finns)      

 Pumphjul (3)     (avsnitt 10.1.2 och 10.2.2) 

 Motor (4)       
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11.2 Axialfläktar utförande 1-9 

 

 

 

Figur 11-2 Sprängskiss över fläkten i utförande 9 

 

 

 

Med hänvisning till Figur 11-2 ser den korrekta nedmonteringssekvensen för en fläkt i utförande 9 ut på 
följande sätt: 

 Kåpor (1)     

 Dysa (2) (om sådan finns)  

 Transmissionsdelar (3)      (avsnitt 10.3) 

 Pumphjul (5)       (avsnitt 10.1.2 och 10.2.2) 

 Hållare (6) och kylfläkt (om sådan finns)    (avsnitt 10.4.1) 

 Tätning (om sådan finns)       
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11.3 Axialfläktar utförande 12 

 

 

 
Figur 11-3 Sprängskiss över fläkten i utförande 12 

 

 

Med hänvisning till Figur 11-3 ser den korrekta nedmonteringssekvensen för en fläkt i utförande 12 ut på 
följande sätt: 

 

 Kåpor (1)     

 Dysa (2) (om sådan finns)  

 Transmissionsdelar (3)      (avsnitt 10.3) 

 Motor (4) 

 Fundament (5) 

 Stödben (6) 

 Pumphjul (7)       (avsnitt 10.1.2 och 10.2.2) 

 Hållare (8) och kylfläkt (om sådan finns)    (avsnitt 10.4.1) 

 Tätning (om sådan finns)       
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12 TEKNISKA BILAGOR 

 

12.1 Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar 

 

Åtdragningsmomenten M i tabellen 12-1 gäller för följande villkor: 

 Skruvar med sexkantshuvud typ UNI 5737, skruvar med cylindriskt huvud typ UNI 5931 och UNI 6107, 
under normala leveransvillkor. 

 Åtdragningsmomenten ska appliceras långsamt och med momentnycklar. 

Förspänningsvärdena förblir desamma, men åtdragningsmomenten ska varieras enligt vad som anges 
nedan i följande fall: 

 Ökas med 5 % för skruvar med stort huvud UNI 5712. 

 Minskas med 10 % för anoljade och förzinkade skruvar. 

 Minskas med 20 % för anoljade och fosfaterade skruvar. 

 Minskas med 10 % om åtdragningen sker med slagskruvdragare. 

 

D x steg 

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 

 
Tabell 12-1 Åtdragningsmoment M för skruvar med metrisk gänga ISO 
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Åtdragningsmoment  som gäller för fästskruvar med resistensklass 12.9 på  aluminiumblad till 
fläktar med stålhuvud  

Skruv Åtdragningsmoment(Nm) Åtdragningsmomentet ska 
kontrolleras med hjälp av en 
dynamometrisk nyckel. 

Använd inte galvaniserade 
muttrar och skruvar. 

M8 30 

M10 60 

M12 80 

M16 110 

 

Tabell 12-2 Åtdragningsmoment för fästskruvar på blad till fläktar med stålhuvud. 
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Kontrollista före driftsättning 

Kontrollerna som listas nedan är nödvändiga. Dessa kontroller kan dock vara otillräckliga för miljöer där det 
förekommer särskilda risker. 

KONTROLLISTA FÖRE DRIFTSÄTTNING 

KOD SERIENUMMER ÅR 

Kontrollera installationstypen enligt avsnitt 3.1. A    B    C    D  

Kontrollera att fläkten är kompatibel med användningsområdet. OK  

Kontrollera att uppgifterna på fläktens och motorns märkplåt överensstämmer 
med transmissionskortet (om sådant finns). OK  

Kontrollera kompatibiliteten mellan uppgifterna på motorns märkplåt och elnätet 
(frekvens, spänning och anslutning). För ytterligare information hänvisas till 
motorns manual. 

OK  

Kontrollera att eventuall frånkopplingsanordningar för elmotorn och eventuella 
hjälpkretsar fungerar korrekt (t.ex. värmare). 

 
 
 
 
 
 
 

 

OK  
 
 
 
 

Kontrollera att det inte förekommer främmande föremål inuti fläkten. OK  

Kontrollera att alla skruvar och muttrar som förutses sitter på plats. OK  

Verificare il serraggio della bulloneria enligt Tabell 12-1 (fläkthjul, hållare, 
fundament, eventuell transmission). OK  

Kontrollera att lås finns på lokalens dörr eller att fläkten har hägnats in (om det 
är nödvändigt). OK  

Kontrollera smörjningen för lagren (även motorns lager, om dessa kan smörjas) OK  

Kontrollera linjeringen för den flexibla kopplingen (om sådan finns). Se avsnitt 
8.5. OK  

Kontrollera att alla delarna roterar fritt. OK  

Kontrollera fläktens rotationsriktning och flödesriktning. OK  

Kontrollera att det finns en säkerhetsprocedur för åtkomst till fläkten. OK  

Kontrollera att personal som arbetar med fläkten har en lämplig utbildning.. OK  

Datum:  

Namnteckning:  
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12.2 Intervall för löpande underhåll 
 
De rekommenderade tidsintervallen utgör en arbetsbas för kunden. Beroende på aktuell driftbelastning ska 
kunden göra nödvändiga justeringar för att finna korrekta underhållsintervall. 
 

Intervall för löpande underhåll beroende på driftbelastning 

 
Belastning 

Hög Medel Låg 

För alla fläktar 

1 
Kontrollera att alla kåpor och etiketter är i ett korrekt skick. Se avsnitt 
1.3 och 6.2.1 

1 månad 1 månad 1 månad 

2 
Kontrollera korrekt åtdragning av skruvar och muttrar enligt Tabell 12-
1, I synnerhet om cykliska värmegradienter förekommer. 

1 månad 
3 

månader 
6 

månader 

3 
Kontrollera att fläkthjulet inte visar tecken på slitage eller rost. Se 
avsnitt 6.2.2 och 6.2.3. 

1 månad 
3 

månader 
6 

månader 

4 Kontrollera att fläkthjulet är rent.   1 månad 
6 

månader 
12 

månader 

5 
Kontrollera att inga farliga vibrationer förekommer. Se även avsnitt 
3.8.4. 

1 månad 
6 

månader 
12 

månader 

6 Kontrollera att inget onormalt buller förekommer. 1 månad 
6 

månader 
12 

månader 

7 Kontrollera smörjningen för motorns lager. Se avsnitt 8.1. 1 månad 6 
månader 

12 
månader 

8 
Kontrollera de elektriska funktionsparametrarna för motorn och de 
installerade servomotorerna. 

1 månad 
6 

månader 
12 

månader 

9 Kontrollera att alla tillbehör är i ett perfekt skick. 1 månad 
6 

månader 
12 

månader 

För fläktar med remtransmission ska även följande kontroller göras 

10 Kontrollera spänningen och slitagenivån för remmarna. Se avsnitt 8.4 1 månad 
3 

månader 
6 

månader 

11 Kontrollera smörjningen för lagren. Enligt avsnitt 8.1. Se även transmissionskortet. 

12 
Kontrollera temperaturen på hållarna som innehåller lagren. Efter en 
inledande ökning på grund av inkörningen, bör temperaturvärdet 
förbli konstant med tiden. 

1 månad 
3 

månader 
6 

månader 

För fläktar med transmission med flexibel koppling ska även följande kontroller göras 

13 Kontrollera ledens linjering och smörjning. Se avsnitt 8.5 1 månad 
6 

månader 
12 

månader 
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12.3 System för mätning av energieffektivitet 

Fläktens energieffektivitet enligt Direktiv 2009/125/UE – EU-föreskrift 327/2011 beräknas med hjälp av ett 
prestationstest på maskinen enligt normerna UNI EN ISO 5801. 

Provet utförs med kammare i aspirationsläge enligt följande schema (typinstallation och – mått med 
munstycksvägg enligt punkt 30 i UNI EN ISO 5801): 
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13 ANALYTISKT INDEX 

 

akustik; 7; 10; 34; 37; 38; 39; 40 

anslutning; 3; 4; 6; 13; 16; 18; 21; 22; 27; 29; 32; 42; 
49; 56; 57; 58; 59; 76; 117 

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

 betingelser; 32 

 felaktig; 3; 28 

 förutsedd; 14 

åtdragning; 5; 7; 17; 48; 49; 55; 60; 61; 72; 97; 115; 
116; 117; 118 

återgång; 4; 7; 69; 79 

återmontering; 76; 80 

Atex; 14; 27; 28 

avlägsnande; 9; 17; 28; 29 

avvikelse; 48; 96 

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

balansering; 80; 82; 87; 88; 92 

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

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

 elastisk; 83; 90 

buller; 3; 10; 31; 34; 35; 61; 97; 118 

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

bussningar; 53; 55; 81; 82; 84; 86; 93; 94; 95; 97; 111 

cykel; 15; 30; 31; 33; 63; 111 

 livs; 15; 31; 33; 111 

damm; 14; 27; 30; 47; 62; 77 

demolering; 80; 111 

diameter; 51; 52; 73; 81; 88 

direktiv; 14; 27; 28; 56; 67; 119 

drift; 33; 46 

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

 akustisk; 10; 35 

 absorberad; 10; 97 

 installerad; 87; 92 

 nominell; 10 

effektivitet; 5; 17; 28; 117; 119 

 energi; 5; 119 

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

energi; 10; 13; 14; 60; 61 

explosion; 14; 28 

fett; 7; 60; 68; 69; 70; 105; 109; 111 

filter; 76 

fläkt; 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 

fläns; 111; 112 

flersteg; 67 

flik; 88; 94; 95 

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

förankring; 3; 7; 18; 21; 22; 23; 28; 29; 31; 48; 49; 51; 
52; 53; 54; 55, 62; 82; 83; 84; 86; 87; 90; 91; 92; 93; 
94; 99; 102; 116 

försörjning; 30; 32; 56; 66; 67; 117 

 spänning; 56; 65 

förspänning; 74 

friktion; 97 

funktionssätt; 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 

glidning; 74 

grad; 10; 17; 33; 58 

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

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

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

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

 nominell; 33 

hörn; 72; 87; 92 

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

huv; 5; 7; 19; 37; 38; 39; 40; 80; 81; 82; 84; 87; 88; 116 

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

inspektion; 9; 30; 62; 66; 67 

installation; 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 

insugning; 6; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 49; 
50; 59; 65; 76 
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jordning; 56 

kapacitet; 41; 46; 65 

kedjor; 41; 42; 46 

klassificering; 30 

kommando; 13; 31; 56; 80 

komponenter; 6; 7; 13; 15; 29; 30; 31; 33; 51; 52; 53; 
54; 109; 111; 112 

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

koppling; 4; 7; 32; 66; 74; 75 

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

 antivibration; 27; 48; 111 

 elastiska; 10; 13; 45; 54; 67; 118 

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

korrosion; 62; 63; 118 

kvalificerad personal; 41; 48; 49; 56; 67; 80; 111 

kylfläkt; 13; 101; 113; 114 

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

lager; 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 

last; 7; 41; 42; 46; 48; 73; 76 

ledare; 56 

 jord; 56 

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

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

 ren; 58 

lutning; 5; 65; 87; 92 

 skovel; 5; 65; 87; 92 

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

lyftöglor; 45 

målarfärg/målning; 14; 62; 64 

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

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

montering; 3; 6; 7; 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 

 elektrisk; 10; 14; 32; 56; 111 

munstycke; 111 

muttrar; 51; 52; 89; 92 

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

nav; 33; 82; 88; 89; 91; 112 

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

normer; 30; 34; 56; 119 

nötning; 62 

obalans; 66 

olja; 29 

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

 lyft; 80; 85; 88 

pådrivande; 10; 38; 40 

personlig skyddsutrustning (PPE); 28; 35 

piktogram; 9; 28; 42; 44; 45; 118 

pluggar; 102; 104; 106; 110 

pumphjul; 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 

registreringsnummer; 18; 21; 22; 77 

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

 spänning; 7; 53; 73; 74 

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

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

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

 elastisk; 103; 104; 107; 108 

 yttre; 61; 70; 104; 109 

 inre; 103; 105; 107; 108 

 Seeger; 103 

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

rotation; 10; 13; 14; 15; 30; 31; 32; 33; 35; 56; 60; 61; 
65; 66; 70 

 riktning; 56; 60; 65; 117 

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

säte; 89; 94; 103; 104; 108 

sensorer; 61 

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

service; 56; 61; 74; 77; 87; 92; 118 

 betungande; 118 

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

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

skydd; 3; 4; 7; 9; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 27; 
28; 29; 30; 51; 52; 53; 54; 60; 61; 62; 111; 118 
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skylt; 1; 6; 10; 12; 14; 28; 49; 56; 59; 60; 61; 65; 69; 77; 
117 

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

smörjmedel; 68; 70, 74 

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

 intervall; 68; 69 

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

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

 rostfritt; 33 

stöd; 5; 7; 13; 48; 52; 54; 55, 60; 61; 68; 69; 99; 100; 
101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 
117; 118 

 motorblock; 5; 52; 100; 105 

störningar; 80; 111 

sugande; 27; 38; 40; 49; 59; 119 

svetsningar; 49; 61; 62 

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

tätningar; 14; 27; 29; 59; 102; 106; 110 

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

 hög; 17; 27; 30 

tillbehör; 13; 17; 28; 35; 111; 118 

tillförlitlighet; 15; 67 

tillförsel; 16; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 49; 59; 76 

tjocklek; 64 

transmission; 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 

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

 akustiskt; 10; 34; 35 

 atmosfäriskt; 14 

 dynamiskt; 10 

 resistent; 65 

 statiskt; 10 

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

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

utrustning; 41; 48; 49; 67; 80; 91; 111 

utsläpp; 3; 34 

 akustiskt; 3; 34 

varaktighet; 15; 68 

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

 varm; 9; 29; 67 

växelriktare; 31; 32; 66 

verktyg; 17; 81; 86; 95; 98 

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

vridmoment; 115 

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


