
 

MVA 02 rev. 2 - Července 2015  1 z 122 

 

 

 

 

Axiální ventilátory 

Upozornění a pokyny pro použití 

Překlad z originálního jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodukce identifikačního štítku ventilátoru 

 



 

 2 z 122 MVA 02 rev. 2 - Července 2015 

 

Výňatek z Prohlášení o shodě 

 

      

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Podle přílohy IIA směrnice Strojní zařízení 2006/42/ES 

 

Výrobce:  F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. 

Via Marchetti, 28 

36071 Arzignano (VI) – Itálie 

 

PROHLAŠUJE 

     

na svou vlastní odpovědnost, že stroj nazvaný průmyslový ventilátor  
 

 

 
  

 

 

F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A 
36071 Arzignano (Vicenza) 
Via Marchetti, 28 
Tel. +39 0444 471100   
Fax +39 0444 471105 
http://www.ferrariventilatori.it 

 

 



 

MVA 02 rev. 2 - Července 2015  3 z 122 

 

Obsah 

 

1 ÚVOD 8 

1.1 Účel 8 

1.2 Základní bezpečnostní symboly 8 

1.3 Použité bezpečnostní piktogramy 9 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 10 

2.1 Definice, základní poznatky, terminologie a související dokumenty 10 

2.2 Konstrukční zvláštnosti axiálních ventilátorů 11 

2.2.1 Provedení a polohy motoru 11 

2.2.2 Určení směru proudění 11 

2.3 Identifikace ventilátoru 12 

2.4 Popis ventilátoru 13 

2.5 Určené použití a uplatnění, které lze na základě zkušeností předpokládat, a nedovolené 
použití 14 

2.6 Životnost ventilátoru 15 

3 UPOZORNĚNÍ A ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 16 

3.1 Způsob instalace: základní údaje 16 

3.2 Způsob typu A: Pokyny pro montáž, instalaci a připojení 18 

3.3 Způsob typu B: Pokyny pro montáž, instalaci a připojení 21 

3.4 Způsob typu C: Pokyny pro montáž, instalaci a připojení 22 

3.5 Schémata montáže a šroubových spojů pro upevnění ochranných krytů 23 

3.6 Způsob typu D: Pokyny pro montáž, instalaci a připojení 27 

3.7 Rizika spojená s ovládacími úkony a/nebo s nevhodným použitím, které lze na základě 
zkušeností předpokládat 28 

3.8 Další rizika spojená s ventilátory podle UNI EN ISO 12499 29 

3.8.1 Specifická rizika spojená s fází instalace 29 

3.8.2 Specifická rizika související s údržbou ventilátoru 30 

3.8.3 Rizika spojená s životním prostředím 30 

3.8.4 Rizika spojená s vibracemi 30 

3.8.5 Rizika spojená s pracovní rychlostí 31 

3.8.6 Rizika spojená s akustickými emisemi 34 

3.8.7 Základní informace týkající se údajů o hlučnosti. 35 

4 PŘEPRAVA, MANIPULACE A USCHOVÁNÍ 41 

4.1 Zvedání a manipulace 41 

4.2 Základní upozornění pro zvedání odpojených součástí ventilátoru 41 

4.3 Způsob zvedání ventilátorů 42 



 

 4 z 122 MVA 02 rev. 2 - Července 2015 

 

4.3.1 Zvedání axiálních ventilátoru v provedení 1-9-12 42 

4.3.2 Zvedání axiálních ventilátoru v provedení 4 44 

4.3.3 Zvedání axiálních ventilátoru v provedení 8 45 

4.3.4 Zvedání ventilátorů zabalených do bedny 46 

4.4 Uskladnění 47 

5 INSTALACE 48 

5.1 Základní informace 48 

5.1.1 Minimální vzdálenosti ustavení 49 

5.2 Montáž axiálních ventilátorů 51 

5.2.1 Axiální ventilátory v provedení 4 51 

5.2.2 Axiální ventilátory v provedení 1 52 

5.2.3 Axiální ventilátory v provedení 9-12 53 

5.2.4 Axiální ventilátory v provedení 8 54 

5.3 Montáž a seřízení řemenových převodů a závěrečné kontroly 55 

5.4 Elektrické zapojení 56 

5.5 Připojení k potrubím 59 

6 KONTROLY, KTERÉ JE TŘEBA PROVÉST PŘED UVEDENÍM DO CHODU A PO NĚM
 60 

6.1 Předběžné kontroly 60 

6.2 Kontroly, které je třeba provést po dosažení provozních otáček 61 

6.2.1 Vizuální kontroly ochranných krytů 61 

6.2.2 Kontrola a vyčištění součástí přicházejících do styku s médiem 62 

6.2.3 Vizuální kontrola oběžného kola a skříně ventilátoru 62 

6.2.4 Rozměrové kontroly 64 

7 PORUCHY ČINNOSTI AXIÁLNÍCH VENTILÁTORŮ 65 

7.1 Nejčastější poruchy 65 

8 ÚDRŽBA 67 

8.1 Mazání ložisek 68 

8.2 Kontrola nasměrovatelných válečkových ložisek 71 

8.3 Kontrola nasměrovatelných kuličkových ložisek 72 

8.4 Napnutí a čištění řemenů 73 

8.5 Pružné spojky 74 

8.6 Filtry a indikátory tlaku 76 

8.7 Pružné antivibrační spoje spojení ventilátor-potrubí 76 

8.8 Kontrola a vyčištění součástí přicházejících do styku s médiem 77 

9 TECHNICKÉ TABULKY 78 

9.1 Ložiskové stojany ST v provedení A – AL – B - BL 78 



 

MVA 02 rev. 2 - Července 2015  5 z 122 

 

9.2 Ložiskové stojany a ložiska nainstalovaná na ventilátorech s předlohou 79 

10 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁKLADNÍCH SOUČÁSTÍ 80 

10.1 Oběžná kola ventilátorů s ocelovou hlavicí 80 

10.1.1 Montáž oběžného kola 80 

10.1.2 Demontáž oběžného kola 84 

10.1.3 Seřízení sklonu lopatek 87 

10.2 Oběžné kolo ventilátorů s hliníkovou hlavicí 88 

10.2.1 Montáž oběžného kola 88 

10.2.2 Demontáž oběžného kola 91 

10.2.3 Seřízení sklonu lopatek 92 

10.3 Výměna řemenového náhonu 93 

10.3.1 Montáž a demontáž řemenic 93 

10.3.2 Montáž a demontáž řemenů 98 

10.4 Výměna hřídele-ložisek s ložiskovým stojanem v podobě monobloku 100 

10.4.1 Demontáž hřídele s ložiskovým stojanem v podobě monobloku. 100 

10.4.2 Zpětná montáž hřídele s ložiskovým stojanem v podobě monobloku. 105 

11 FINÁLNÍ DEMONTÁŽ VENTILÁTORU A JEHO LIKVIDACE 111 

11.1 Axiální ventilátory v provedení 4 112 

11.2 Axiální ventilátory v provedení 1-9 113 

11.3 Axiální ventilátory v provedení 12 114 

12 TECHNICKÉ PŘÍLOHY 115 

12.1 Utahovací momenty šroubových spojů 115 

12.2 Kontrolní seznam pro uvedení do provozu 117 

12.3 Intervaly plánované (řádné) údržby 118 

12.4 Systém měření energetické účinnosti 119 

13 ANALYTICKÝ OBSAH 120 



 

 6 z 122 MVA 02 rev. 2 - Července 2015 

 

 

Přehled obrázků 

 

Obrázek 2-1 Provedení axiálních ventilátorů 11 

Obrázek 2-2 Určení směru proudění 11 

Obrázek 2-3 Identifikační štítek ventilátoru, který je předmětem tohoto návodu 12 

Obrázek 2-4 Příklad způsobu interpretace identifikačního štítku ventilátoru 12 

Obrázek 2-5 Příklad provedení 9 se zvýrazněnými součástmi ventilátoru 13 

Obrázek 3-1 Ochranný kryt s mřížkou RC 20 

Obrázek 3-2 Ochranný kryt s mřížkou RG 20 

Obrázek 3-3 Ochranný kryt s mřížkou RS 20 

Obrázek 3-4 Ochranný kryt s mřížkou RD 20 

Obrázek 3-5 Ochranný kryt s mřížkou RE 21 

Obrázek 3-6 Ochranný kryt s mřížkou RT 21 

Obrázek 3-7 Schéma montáže mřížky RC 24 

Obrázek 3-8 Schéma montáže mřížky RG 24 

Obrázek 3-9 Schéma montáže mřížky RS 25 

Obrázek 3-10 Schéma montáže mřížky RD 25 

Obrázek 3-11 Schéma montáže mřížky RE 26 

Obrázek 3-12 Schéma montáže mřížky RT 26 

Obrázek 3-13 Mikrofonická místa měření 36 

Obrázek 4-1 Příklad zvedání axiálních ventilátorů v provedení 1 42 

Obrázek 4-2 Příklad zvedání axiálních ventilátorů EF v provedení 9 43 

Obrázek 4-3 Příklad zvedání axiálních ventilátorů EB v provedení 9 43 

Obrázek 4-4 Příklad zvedání axiálních ventilátorů v provedení 12 43 

Obrázek 4-5 Příklad zvedání axiálních ventilátorů EF v provedení 4 44 

Obrázek 4-6 Příklad zvedání axiálních ventilátorů ES v provedení 4 A 44 

Obrázek 4-7 Příklad zvedání axiálních ventilátorů ES v provedení 4 B 45 

Obrázek 4-8 Příklad zvedání axiálních ventilátorů v provedení 8 45 

Obrázek 4-9  Příklad zvedání ventilátorů zabalených se skříní 47 

Obrázek 5-1 Minimální vzdálenosti ustavení v případě sacího potrubí 49 

Obrázek 5-2 Minimální vzdálenosti pro ustavení ventilátoru s volným sacím otvorem 50 

Obrázek 5-3 Sestavení axiálního ventilátoru v provedení 4 51 

Obrázek 5-4 Sestavení axiálního ventilátoru v provedení 1 52 

Obrázek 5-5 Sestavení axiálního ventilátoru v provedení 9 a 12 53 

Obrázek 5-6 Sestavení axiálního ventilátoru v provedení 8 54 

Obrázek 5-7 Schéma elektrických zapojení motorů s jednou nebo dvěma rychlostmi 57 

Obrázek 5-8 Příklad umístění externí svorkovnice 57 

Obrázek 5-9 – Tolerance montáže pružných spojů 59 

Obrázek 5-10 Minimální vzdálenosti ustavení v případě sacího potrubí 59 

Obrázek 8-1 Kontrola radiální vůle ložisek 71 



 

MVA 02 rev. 2 - Července 2015  7 z 122 

 

Obrázek 8-2 Axiální posuv s 72 

Obrázek 8-3 Kontrola napnutí řemenů 73 

Obrázek 8-4 Axiální posuv 74 

Obrázek 8-5 Úhlové nevyrovnání 74 

Obrázek 8-6 Rovnoběžné nevyrovnání 74 

Obrázek 9-1 Ložiskové stojany ST v provedení A – AL – B - BL 78 

Obrázek 11-1 Sestavný výkres ventilátoru v provedení 4 112 

Obrázek 11-2 Sestavný výkres ventilátoru v provedení 9 113 

Obrázek 11-3 Sestavný výkres ventilátoru v provedení 12 114 

 

 

 

 

 

Přehled tabulek 

 

Tabulka 3-1 Způsob instalace dodaného materiálu a použitých ochranných krytů s mřížkou 19 

Tabulka 3-2 Součástí šroubových spojů připevnění mřížky 23 

Tabulka 3-3 Vyprodukovaný akustický výkon Lw(A) (dBA) 37 

Tabulka 3-4 Vyprodukovaný akustický výkon Lw(A) (dBA) 38 

Tabulka 3-5 Vyprodukovaný akustický tlak Lp(A) (dBA) 39 

Tabulka 3-6 Vyprodukovaný akustický tlak Lp(A) (dBA) 40 

Tabulka 5-1 Posloupnost operací sestavení ventilátoru v provedení 4 51 

Tabulka 5-2 Posloupnost operací sestavení ventilátoru v provedení 1 52 

Tabulka 5-3 Posloupnost operací sestavení ventilátoru v provedení 1 53 

Tabulka 5-4 Posloupnost operací sestavení ventilátoru v provedení 1 54 

Tabulka 8-1 Množství mazacího tuku pro první naplnění ložiskových stojanů a ložisek pro ventilátory s 
předlohou 69 

Tabulka 8-2 Intervaly mazání a množství mazacího tuku v závislosti na počtu otáček ventilátorů. 70 

Tabulka 8-3 Kontrola radiální vůle ložisek 71 

Tabulka 8-4 Úhel utažení, axiální posuv a minimální zbytková vůle kuličkových ložisek 72 

Tabulka 8-5 Napnutí řemenů: zkušební zátěž a hloubka otisku 73 

Tabulka 8-6 Technické údaje pružných spojek 75 

Tabulka 9-1 Ložiskové stojany ST v provedení A – AL – B - BL 78 

Tabulka 9-2 Ložiskové stojany a ložiska nainstalovaná na ventilátorech s předlohou 79 

Tabulka 10-1 Utahovací moment 97 

Tabulka 11-1 Materiály součástí oběžných kol axiálních ventilátorů 112 

Tabulka 12-1 Utahovací momenty M pro šrouby s metrickým závitem ISO 115 

Tabulka 12-2 Utahovací momenty pro upevňovací šrouby lopatek ventilátorů s ocelovou hlavicí 116 

 



 

 8 z 122 MVA 02 rev. 2 - Července 2015 

 

 

1 ÚVOD 

 

1.1 Účel 

Návod obsahuje pokyny a upozornění a představuje dokumentaci, která musí bezpodmínečně provázet 
výrobek. V opačném případě bude tento výrobek zbaven jednoho ze svých základních bezpečnostních 
aspektů. 

Návod je třeba pečlivě uchovávat a je třeba jej poskytnout všem zainteresovaným osobám. 

Cílem uvedených upozornění je zajistit bezpečnost osob vystavených zbytkovým rizikům. 

V návodu jsou uvedeny pokyny pro nejvhodnější postupy v rámci správného použití ventilátoru, stanovené 
výrobcem. 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Bezpečnost ventilátoru je třeba přizpůsobit také v závislosti na specifickém použití, pro 
které je určen. 

To se mění i podle způsobu instalace samotného ventilátoru v souladu s pokyny 
uvedenými v následujícím odstavci 3.1 

Proto jsou informace uvedené v tomto návodu nezbytné pro správné použití výrobku 
bez výskytu nebezpečí. 

 

 

V tomto návodu se používá označení FVI pro název firmy F.lli Ferrari Ventilatori Industriali 
S.p.A. 

 

Žádná část návodu nesmí být kopírována, reprodukována ani přenášena v jakékoli podobě a jakýmkoli 
elektronickým, mechanickým nebo fotografickým prostředkem bez výslovného souhlasu firmy FVI. 

 

 

V každém případě je vám Technické oddělení firmy  FVI plně k dispozici ohledně jakéhokoli 
vysvětlení. 

 

 

1.2 Základní bezpečnostní symboly 

Některým informacím mimořádného významu, uvedeným v tomto návodu, mohou předcházet následující 
symboly: 

 

 
NEBEZPEČÍ: Poukazuje na situace, které jsou zdrojem nebezpečí nebo ublížení na zdraví 
osob. 

 

NEBEZPEČÍ: Elektrické součásti pod napětím. 

 
UPOZORNĚNÍ: Poukazuje na důležité pokyny z hlediska všeobecného zájmu 
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1.3 Použité bezpečnostní piktogramy 

 

Na ventilátorech od firmy FVI jsou použity následující bezpečnostní piktogramy  

 

 

Zákaz mazání a/nebo seřizování pohybujících se součástí. 

 

Zákaz demontáže ochranných krytů. 

 

Nebezpečí způsobené přítomností pohybujících se součástí. 

Piktogram je aplikován v blízkosti kontrolních dvířek nacházejících se 
na ventilátoru. 

Otevření kontrolních dvířek je povoleno teprve po úplném zastavení 
pohybujících se součástí. 

 

Označení zvedacího bodu. 

Piktogram je aplikován v místě bodů vymezených firmou FVI pro 
zvedání a manipulaci s ventilátorem. 

 

Horké povrchy - s teplotou >60 °C.  

Nebezpečí popálenin. Horké povrchy - Emise horkých médií. 

Piktogram je aplikován v případě, že je ventilátor uzpůsoben pro 
dopravování horkých médií. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

2.1 Definice, základní poznatky, terminologie a související dokumenty 

 Podle normy UNI EN ISO 13349 bod 3.1 je ventilátor definován jako „stroj s rotačními lopatkami“, který 
přijímá mechanickou energii a používá ji prostřednictvím jednoho nebo dvou oběžných kol vybavených 
lopatkami kvůli udržování nepřetržitého proudění vzduchu nebo jiného plynu, který jím prochází, a jehož 
práce odpovídající jednotce hmotnosti obvykle nepřekročí hodnotu 25 KJ/kg“. 

 Bod 3.6.1 normy UNI EN ISO 13349 definuje axiální ventilátor jako „ventilátor, ve kterém se vzduch 
setkává s oběžným kolem a opouští jej podél válcových povrchů, které jsou vůči němu koaxiální“.  

 Lopatky mohou mít tyto různé tvary: ploché (získané přímo listováním ocelového plechu) nebo, častěji, 
křídlové (získané tlakovým litím z hliníku); 

 

K základním veličinám, charakterizujícím ventilátor, patří následující: 

 Objemový průtok: objem média, které projde ventilátorem za určitou dobu; je vyjádřen v sekundách 
(m3/s), v minutách (m3/min) nebo v hodinách (m3/h); 

 Statický tlak: energie, kterou dodává oběžné kolo na překonání působení protichůdného průchodu média 
(měří se v mm vodního sloupce nebo v Pascalech=Pa); 

 Dynamický tlak: energie, kterou vlastní médium v důsledku rychlosti udělené oběžným kolem na výstupu 
z tlakového ústí ventilátoru (měří se v mm v.s. nebo v Pa); 

 Celkový tlak: součet statického a dynamického tlaku (měří se v mm v.s. nebo v Pa); 

 Proudění: v axiálním ventilátoru jsou zjištěny dva směry pro přepravované médium, od motoru k 
oběžnému kolu (proudění A) nebo od oběžného kola k motoru (proudění B) - viz Obrázek 2-2; 

 Rychlost otáčení: rychlost oběžného kola v otáčkách za minutu; 

 Účinnost: poměr vyjádřený v procentech mezi energií, kterou ventilátor dokáže odevzdat médiu, a 
energií dodanou motorem oběžného kola; závisí na tvaru oběžného kola a je bezrozměrný; 

 Příkon: výkon (dodaný motorem), který ventilátor potřebuje pro svou správnou činnost; měří se v kW; 

 Výkon motoru uvedený na identifikačním štítku: jmenovitý výkon, který je motor schopen dodat a který 
musí být vždy vyšší, než je příkon ventilátoru; měří se v kW; 

 Úroveň akustického tlaku: energie, která se šíří v trubici vnějšího ucha a která způsobuje vibrace 
bubínku; jinými slovy se jedná o úroveň hluku ventilátoru a hodnotí se v decibelech podle stupnice A 
(stupnice, která umožňuje hodnotit dopad hluku na lidské ucho v závislosti na frekvenci samotného 
hluku). 

 Akustický výkon: ukazatel emise akustické energie, představující vlastní a neměnnou charakteristiku 
zdroje. Akustický výkon je vyjádřen ve wattech. 

 

S tímto návodem souvisejí také níže uvedené dokumenty: 

 SCHT01 Technický list ventilátoru, ve kterém jsou uvedeny rozměry, hmotnosti, rychlosti otáčení, 
druh média, akustický tlak a údaje, které se týkají pružných spojů a tlumičů. 

 CART01 Štítek náhonu, na kterém jsou uvedeny charakteristiky náhonu nainstalovaného na 
ventilátoru. 

 Návod k použití a upozornění od výrobce elektromotoru (je-li dodán spolu s ventilátorem). 
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2.2 Konstrukční zvláštnosti axiálních ventilátorů 

2.2.1 Provedení a polohy motoru 

 

   

PROVEDENÍ 1        PROVEDENÍ 4 PROVEDENÍ 8 

  

0°

45°

90°

135°

180°

315°

225°

270°

 

PROVEDENÍ 9       PROVEDENÍ 12 Standardní poloha pod úhlem 0° 

Obrázek 2-1 Provedení axiálních ventilátorů 

 

2.2.2 Určení směru proudění 

 

 

Obrázek se vztahuje na provedení 4, 
ale platí pro všechna konstrukční 
provedení: 

 

A = Proudění od motoru k oběžnému 
kolu 

B = Proudění od oběžného kola k 
motoru 

U = Proudění zespodu nahoru 

D = Proudění shora dolů 

A AD AU

B BD BU

 

Obrázek 2-2 Určení směru proudění 
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2.3 Identifikace ventilátoru 

Identifikační štítek představuje jediný identifikační prvek ventilátoru uznaný výrobcem. Musí zůstat 
dlouhodobě nezměněný a nesmí být odstraňován ani poškozován. Na Obrázek 2-3 je zobrazen štítek 
umístěný na ventilátoru. 

 

Obrázek 2-3 Identifikační štítek ventilátoru, který je předmětem tohoto návodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-4 Příklad způsobu interpretace identifikačního štítku ventilátoru 

Rok výroby 
ventilátoru 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

EF0906I04AA02 

 EF     906/I        4A/A       132             A19  

Kód zákazníka 
FVI (volitelné 
příslušenství) 

Číslo zakázky zákazníka FVI 
(volitelné příslušenství) 

 

Referenční číslo 
zákazníka FVI (volitelné 

příslušenství) 

 

Typ a základní údaje 
nainstalovaného 

motoru 

 

Průtok ventilátoru 
(volitelný údaj) 

Celkový tlak 
ventilátoru 

(volitelný údaj) 

 

Výrobní číslo 

Identifikační kód 
ventilátoru 

Výrobní číslo 
ventilátoru 

 

Velikost 
ventilátoru 

 

Druh 
provedení/zvláštnosti/proudění 

 

úhel sklíčení 
lopatek 

60 

Max. teplota 
přepravovaného 

média v °C 

Návod 

Velikost nainstalovaného 
motoru 

 

Hmotnost 
ventilátoru 

Stupeň účinnosti*  

           *Ve shodě s Evr. naříz. č. 327/2011 

Stupeň účinnosti v 
bodě optimální 

účinnosti*  

Kategorie měření 
účinnosti*  

Napájení 
s měničem*  Účinnost*  
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2.4 Popis ventilátoru 

 

Když vezmeme jako příklad zobrazený ventilátor (Obrázek 2-5), axiální ventilátor je obvykle tvořen z těchto 
částí: 

 oběžné kolo (1), které svým otáčením uděluje médiu potřebnou energii; 

 skříň, ve které se nachází oběžné kolo válcovitého tvaru (2); 

 nosný podstavec motoru s příslušnými táhly (3); 

 ochranné kryty pro zabránění náhodnému styku se všemi otáčejícími se součástmi (4); 

Hnací síla, která umožňuje otáčení oběžného kola, je dodávána motorem (5), který je obvykle, ale nejen, 
elektrického typu a je připojen přímo k oběžnému kolu nebo prostřednictvím jiných spojovacích prvků, jako je 
například:  

 kompletní ložiskový stojan s ložisky a hnací hřídel (6); 

 náhon prostřednictvím řemenů a klínových řemenů (7) nebo náhon prostřednictvím pružné spojky 
kvůli přenosu energie z motoru; 

 malý chladicí ventilátor mezi oběžným kolem a ložiskovým stojanem v případě, že jsou 
zpracovávána média s provozní teplotou vyšší než 60°C (8) 

V případě provedení 8 a 12 (viz Obrázek 2-1) je obvykle součástí podstavec pro uložení ventilátoru, motoru 
a náhonu. 

Ventilátor může být dodán s konstrukčními řešeními, která mohou zahrnovat také součásti, které nejsou 
zvýrazněny ve výše uvedeném popisu a spadají do specifických případů, a bude moci být vybaven také 
příslušenstvím pro dokončení (viz „Katalog axiálních ventilátorů“ - str. 187 až 204).  

Ventilátor od firmy FVI je vždy dodán bez ovládacího a řídicího systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-5 Příklad provedení 9 se zvýrazněnými součástmi ventilátoru 
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2.5 Určené použití a uplatnění, které lze na základě zkušeností předpokládat, a 
nedovolené použití 

Určené použití ventilátoru, jehož identifikační štítek je uveden tomto odstavci (Obrázek 2-3), je následující: 

Průmyslový axiální ventilátor je stroj, jehož úkolem je pohybovat médiem, kterým je vzdušnina, uvnitř 
vzduchotechnického rozvodu, ke kterému je ventilátor připojen prostřednictvím potrubí a technických prostor 
určených k tomuto účelu. Proud média zpracovaného strojem vstupuje do ventilátoru a vychází z něj axiálně.  

Energie potřebná pro přemísťování objemů média na vstupu ze sací hubice dovnitř rozvodu je přenášena 
prostřednictvím otáčení oběžného kola uvnitř skříně. Otáčení oběžného kola je zajištěno ve většině případů 
energií dodávanou z elektromotoru - viz bod 2.4 tohoto návodu. 

Ventilátor musí být používán v rozmezí průtoků, které je uvedeno v diagramech výkonnosti. Použití 
ventilátoru s průtoky menšími, než je minimální hodnota uvedená v diagramech, může způsobit nestabilní 
chování fluidodynamického charakteru a vibrace. 

Axiální ventilátory se používají v mnoha aplikacích úzce souvisejících s rozvojem průmyslových procesů. 
Níže je uveden neúplný seznam některých oborů s příslušnými příklady aplikace:  

 Potravinářský obor (sušení, pečení, recirkulace) 

 Textilní obor (klimatizace a úprava vzduchu, sušení) 

 Hutnický obor (odsávání kouře) 

 Cihlářský obor (odsávání kouře, vysušování) 

 Dřevařský obor (filtrace, odsávání prachu) 

 Tabákový obor (klimatizace, odsávání kouře) 

 Papírenský obor (klimatizace a úprava vzduchu, sušení) 

 Obor lakovacích zařízení (filtrace, odsávání prachu) 

 Obor lodní a železniční přepravy (klimatizace, chlazení motorů) 

 Energetický obor (chlazení turbín, klimatizace ropných plošin) 

 Další použití, která nejsou uvedena v seznamu, ale která jsou domluvena s naším úsekem 
inženýrství, výzkumu a vývoje; 

Z použití zůstávají vyloučeny některé druhy použití, odlišné od výše uvedených, a to zejména: 

 Činnost ventilátoru s nevzdušnými médii nebo s médii s charakteristikami odlišnými od těch, které 
jsou uvedeny v technickém listu, který provází ventilátor, protože při jejich použití by mohlo dojít ke 
strukturálnímu poškození ventilátoru s možným ublížením na zdraví osob a/nebo ke škodám na 
majetku; 

 Činnost ventilátoru uvnitř všech druhů rozvodů s tlakem (přítomným nebo také částečně vytvářeným 
ventilátorem) vyšším než 1.05-krát standardní atmosférický, protože v takovém případě by mohlo 
dojít ke strukturálnímu poškození ventilátoru s možným ublížením na zdraví osob a/nebo ke škodám 
na majetku; 

 Činnost ventilátorů uvnitř druhů rozvodů klasifikovaných podle směrnice Atex 94/9/ES, které 
zpracovávají potenciálně výbušná média a u kterých se může vyskytovat riziko zapálení/výbuchu s 
možnými ublížením na zdraví osob a/nebo s možnými škodami na majetku. Jsou vyloučeny 
ventilátory, které jsou specificky vyrobené, klasifikované a označené Atex, a ventilátory kategorie, 
která je vhodná pro prostor instalace; tyto ventilátory doprovází zákonem předepsaná dokumentace 
pro uvedenou oblast; 

 Činnost ventilátoru uvnitř chemických rozvodů, kde je zpracováváno médium, které je vysoce 
korozivní pro materiály použité pro výrobu ventilátoru, nebo za přítomnosti vysoce jedovatého 
média, při kterém konstrukční provedení skříně a použité způsoby utěsnění nejsou vhodné pro 
danou aplikaci, protože by mohly způsobit strukturální škody na ventilátoru s možným ublížením na 
zdraví osob a/nebo škodami na majetku;  

 Činnost ventilátoru v rámci rozvodů důlního oboru a s podzemními instalacemi, protože by mohlo 
dojít k výskytu přídavných rizik, která nebyla brána v úvahu pro použití ventilátoru nad zemí, a k 
možnému ublížení na zdraví osob a/nebo ke škodám na majetku; 



 

MVA 02 rev. 2 - Července 2015  15 z 122 

 

2.6 Životnost ventilátoru 

 

Spolehlivost všech součástí ventilátoru je zaručena výrobním procesem certifikovaným ISO 9001 a 
dodržováním uvedených intervalů plánované údržby - viz odstavec 12.3 tohoto návodu. 

K součástem, které jsou obvykle vystavené opotřebení, patří: 

 

 ložiska vypočítaná pro teoretickou životnost, obvykle 40000 hodin 

 hnací řemeny vypočítané pro teoretickou životnost 25000 hodin 

 

Z bezpečnostních důvodů je třeba každé 2-3 roky nahradit ochranné kryty z elektricky svařovaného drátu. 

 

V případě, že se předpokládá použití ventilátoru konstantní rychlostí v průběhu 2 denních pracovních směn 
odpovídajících 16 hodinám během 250 dnů/rok, životní cyklus oběžného kola se rovná 40.000 hodin. 

Tuto mezní hodnotu je třeba v případě náročného (středně nebo značně) pracovního použití snížit. 
Vyhodnocení v tomto smyslu musí být provedeno s Technickým oddělením firmy FVI. Ve specifickém 
případě činnosti v pracovním cyklu s proměnlivou rychlostí bude třeba zhodnotit životnost ventilátoru dle 
konkrétní situace a vždy ji dohodnout s Technickým oddělením firmy FVI. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 nepřekračuje maximální rychlost otáčení uvedenou firmou FVI, 

 nepoužívejte cykly činnosti ZAP.-VYP., pokud nejsou výslovně schváleny firmou FVI, 

 nepoužívejte cykly s proměnlivou rychlostí, pokud nejsou výslovně schváleny firmou 
FVI, 

 nevystavujte ventilátor vyšším teplotním gradientům než 3 °C/minutu.  

 

Oběžné kolo, které bylo uschováno ve skladu po dobu delší než 10 let, musí být před svým případným 
použitím podrobeno kontrolám neporušenosti ze strany firmy FVI, a to i v případě nulového počtu 
odpracovaných hodin. 
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3 UPOZORNĚNÍ A ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

 

3.1 Způsob instalace: základní údaje 

 

 

 

Ventilátory mohou být nainstalovány čtyřmi odlišnými způsoby podle normy UNI EN 
ISO 13349: 

 Typ A: volné sání a volný přítok; 

 Typ B: volné sání a přítok připojený k potrubí; 

 Typ C: sání připojené k potrubí a volný přítok; 

 Typ D : sání i přítok připojené k potrubí. 

 

Firma FVI obvykle neví a nemůže vědět, který z výše uvedených způsobů bude uživatelem zvolen a 
zrealizován, a proto s výjimkou případu, kdy je určeno smluvně jinak, je ventilátor dodáván pro 
způsob instalace typu B, C nebo D, v závislosti na sérii příslušnosti a proudění ventilátoru (v návodu 
je uveden kompletní přehled způsobů instalace - viz Tabulka 3-1). Odpovědný vedoucí návrhu 
zařízení spolu s finálním uživatelem budou muset provést analýzu rizik, která se bude vztahovat 
specificky ke zvolenému způsobu instalace. 

Podle režimů, které mají být použity při instalaci a zařazení ventilátoru do hlavního rozvodu, je třeba připravit 
následující ochranné kryty, vycházející z dané typologie: 

 Instalace typu A: pevné ochranné kryty od firmy FVI nainstalované na straně sání a přítoku; 

 Instalace typu B: pevný ochranný kryt od firmy FVI nainstalovaný pouze na straně sání; 

 Instalace typu C: pevný ochranný kryt od firmy FVI nainstalovaný pouze na straně přítoku; 

 Instalace typu D: žádný pevný ochranný kryt nainstalovaný na straně sání a přítoku. 

Návrhář rozvodu a uživatel ventilátoru musí zajistit, aby byl systém potrubí vybaven ochrannými kryty, které 
budou ve shodě s připojením pracovních potrubí, podle následujících pokynů: 

 Instalace typu A: žádný ochranný kryt (nejsou přítomná potrubí); 

 Instalace typu B: pevný ochranný kryt namontovaný na přítokovém potrubí; 

 Instalace typu C: pevný ochranný kryt namontovaný na sacím potrubí; 

 Instalace typu D: pevný ochranný kryt namontovaný na sacím i na přítokovém potrubí. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Ventilátor, není-li smluvně určeno jinak, je dodáván pro instalaci typu „B“, „C“ nebo „D“, podle 
UNI EN ISO 13349, v závislosti na sérii a proudění ventilátoru. Přečtěte si příslušnou tabulku s 
údaji - viz Tabulka 3-1. 

Z bezpečnostních důvodů je třeba pokaždé zkontrolovat režim instalace. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Není-li smluvně stanoveno jinak, ventilátor a ochranné kryty jsou vhodné pro instalaci jako 
samostatná jednotka a nesmí být vystaveny působení dynamických účinků průtoku médií 
pocházejících z jiných strojů, nainstalovaných na stejném zařízení.  
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Ohledně ochranných krytů, které je třeba aplikovat na potrubí, na základě návrhu musí tyto kryty zabraňovat 
přístupu k součástem ventilátoru a k jeho příslušenství, které by mohlo způsobit ublížení na zdraví. Dále se 
musí vyznačovat mohutnou konstrukcí, která dokáže snášet námahu vyvolávanou strojem a podmínkami 
prostředí. 

Firma FVI vyzývá uživatele a/nebo návrháře rozvodu k návrhu, realizaci a instalaci ochranných krytů podle 
kritérií uvedených v normě UNI EN ISO 12499. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Také v přítomnosti ochranných krytů (nezávisle na podmínkách dodání nebo instalace) může 
být ventilátor nebezpečný působením nasávaného nebo přepravovaného vzduchu. 

Nebezpečí tohoto druhu může být v závislosti na velikosti ventilátoru i SMRTELNÉ. 

Riziko přitlačení k mřížce na straně sání může být také fatální nebo může způsobit vážná 
ublížení na zdraví (přitlačení částí těla, ztráta vědomí). 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Doporučuje se použití prostředků sloužících pro zabránění přístupu do místnosti, ve které se 
nachází ventilátor, zatímco je v činnosti, nebo udržení osoby v potřebné vzdálenosti od sacího 
ústí prostřednictvím pevných ochranných krytů. 

Ohledně uvedeného se doporučuje si přečíst normu UNI EN ISO 13349 e UNI EN ISO 12499. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Zkontrolujte každý měsíc funkčnost všech ochranných krytů a v případě opotřebení, 
poškození nebo zničení zajistěte jejich okamžitou výměnu. 

 

Ochranný kryt musí být upevněn bezpečným způsobem do předepsané polohy s použitím zařízení, která se 
vibracemi neuvolní a k jejichž uvolnění je třeba použít nástroj. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Při uvedení do provozu a poté ve stanovených intervalech plánované údržby zkontrolujte 
správné utažení šroubových spojů; prostřednictvím vibrometru kontrolujte úroveň vibrací 
ventilátoru a nastavte mezní hodnotu aktivace příslušného alarmu (viz odstavec 12.3). 

 
V každém případě je za zajištění vhodného stupně ochrany proti riziku náhodného styku s pohybujícími se 
součástmi odpovědný ten, kdo provede instalaci.  
Instalatér a uživatel musí pamatovat také na další druhy rizika, zejména na ta, která jsou způsobena 
vniknutím cizích těles a přepravováním výbušných, hořlavých nebo toxických plynů a plynů s vysokou 
teplotou. 
Dále je třeba vzít v úvahu rizika týkající se úkonů údržby, které budou muset být prováděny v podmínkách 
maximální bezpečnosti prostřednictvím odizolování ventilátoru od motoru nebo prostřednictvím vhodných 
zařízení. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Je třeba sestavit bezpečnostní postup pro přístup k ventilátoru a mít přitom na paměti pokyny 
dodané výrobcem, informace pocházející z analýzy rizika v místě instalace a předpisy týkající 
se bezpečnosti na pracovišti. 
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3.2 Způsob typu A: Pokyny pro montáž, instalaci a připojení 

 

V případě instalace typu A je vzhledem k tomu, že strana sání a strana přítoku ventilátoru nejsou připojeny k 
potrubím, třeba zajistit na straně sání i na straně přítoku příslušné ochranné kryty. 

Rozměry potřebných ochranných krytů lze získat z výkresů vnějších rozměrů uvedených v katalogu, z 
programů výkresů v měřítku i mimo měřítka, které si lze stáhnout z vyhrazeného prostoru na internetové 
stránce, nebo z výkresu vnějších rozměrů případně dodaného v rámci dokumentace spolu s dodaným 
strojem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Ochranné kryty byly navrženy na ochranu proti náhodným nárazům a tak, aby odolaly tlakům 
vyvinutým samotným ventilátorem, ve kterém jsou nainstalovány. 

Každý ochranný kryt, je-li dodán samostatně, může být aplikován jedině na ventilátor, pro 
který byl navržen. Proto je při objednávce samostatného ochranného krytu třeba povinně 
uvést údaje ventilátoru, na který má být aplikován (výrobní číslo). 

 

Na sací i na přítokové straně musí být s použitím šroubových spojů nainstalován ochranný kryt typu 
uvedeného v tabulce - viz Tabulka 3-1. Ve stejné tabulce (Tabulka 3-1) jsou uvedeny (na šedém pozadí) 
ochranné kryty, které na základě způsobu instalace dodaného materiálu tvoří součást ventilátoru. 

Druhy ochranných krytů jsou uvedeny na příslušných obrázcích – viz Obrázek 3-1, Obrázek 3-2, Obrázek 3-
3, Obrázek 3-4, Obrázek 3-5 a Obrázek 3-6.  

Upevňovací šroubové spoje pro každý uvedený druh a velikost ochranného krytu jsou uvedeny v příslušné 
tabulce (Tabulka 3-2; Tabulka 12-1 pro utahovací momenty). 

Schémata montáže pro ochranné kryty jsou také uvedena v tabulkách - viz Obrázek 3-7, Obrázek 3-8, 
Obrázek 3-9, Obrázek 3-10, Obrázek 3-11 a Obrázek 3-12. 

 

 

Ohledně definice proudění si přečtěte odstavec  2.1 Definice, základní poznatky, terminologie 
a související dokumenty 
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Série  

Materiál 

hlavice 

oběžného 
kola 

Způsob 

instalace 
dodaného 

materiálu 

podle 

UNI EN ISO 
13349 

Proudění 

Ochranný 

kryt na 

straně sání 
(mřížka) 

Ochranný 

kryt na 
straně 

průtoku 
(mřížka) 

EF hliník 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES hliník 
B A RG RC 

C B RC RG 

EB hliník 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(provedení B) 
hliník D B RC RC 

EK hliník 
B A RE RC 

C B RC RE 

EQ hliník 
B A RD RC 

C B RC RD 

EP hliník 
B A RD RC 

C B RC RD 

ET 

 (provedení A) 
hliník 

C A RG RT 

B B RT RG 

EF ocel 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES  

(provedení A) 
ocel 

B A RS RC 

C B RC RS 

EB ocel 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(provedení B) 
ocel D B RC RC 

AF ocel 
D A RC RC 

D B RC RC 

Tabulka 3-1 Způsob instalace dodaného materiálu a použitých ochranných krytů s mřížkou 

(šedým podkladem jsou vyznačeny ochranné kryty, které na základě způsobu instalace dodaného materiálu 
představují součást ventilátoru) 
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Obrázek 3-1 Ochranný kryt s mřížkou RC 

 

Obrázek 3-2 Ochranný kryt s mřížkou RG 

 

Obrázek 3-3 Ochranný kryt s mřížkou RS 

 

Obrázek 3-4 Ochranný kryt s mřížkou RD 
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Obrázek 3-5 Ochranný kryt s mřížkou RE 

 

Obrázek 3-6 Ochranný kryt s mřížkou RT 

 

 

3.3 Způsob typu B: Pokyny pro montáž, instalaci a připojení 

 

V případě instalace typu B je vzhledem k tomu, že strana sání je volná a i strana přítoku ventilátoru je 
připojena k potrubím, třeba zajistit ochranné kryty na straně sání. 

Rozměry potřebných ochranných krytů lze získat z výkresů vnějších rozměrů uvedených v katalogu, z 
programů výkresů v měřítku i mimo měřítka, které si lze stáhnout z vyhrazeného prostoru na internetové 
stránce, nebo z výkresu vnějších rozměrů případně dodaného v rámci dokumentace spolu s dodaným 
strojem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Ochranné kryty byly navrženy na ochranu proti náhodným nárazům, a to tak, aby odolaly 
tlakům vyvinutým samotným ventilátorem, ve kterém jsou nainstalovány. 

Každý ochranný kryt, je-li dodán samostatně, může být aplikován jedině na ventilátor, pro 
který byl navržen. Proto je při objednávce samostatného ochranného krytu třeba povinně 
uvést údaje ventilátoru, na který má být aplikován (výrobní číslo). 

Na straně sání musí být prostřednictvím šroubových spojů připevněn ochranný kryt uvedeného typu – viz 
Tabulka 3-1. Ve stejné tabulce (Tabulka 3-1) jsou šedým podkladem vyznačeny ochranné kryty, které na 
základě způsobu instalace dodaného materiálu představují součást ventilátoru. 

Druhy ochranných krytů jsou uvedeny na příslušných obrázcích – viz Obrázek 3-1, Obrázek 3-2, Obrázek 3-
3, Obrázek 3-4, Obrázek 3-5 a Obrázek 3-6.  

Upevňovací šroubové spoje pro každý uvedený druh a velikost ochranného krytu jsou uvedeny v příslušné 
tabulce (Tabulka 3-2; Tabulka 12-1 pro utahovací momenty). 

Schémata montáže pro ochranné kryty jsou také uvedena v tabulkách - viz Obrázek 3-7, Obrázek 3-8, 
Obrázek 3-9, Obrázek 3-10, Obrázek 3-11 a Obrázek 3-12. 



 

 22 z 122 MVA 02 rev. 2 - Července 2015 

 

 

3.4 Způsob typu C: Pokyny pro montáž, instalaci a připojení 

 

V případě instalace typu C je vzhledem k tomu, že strana sání je připojena k potrubí a strana přítoku je 
volná, třeba zajistit ochranné kryty na straně přítoku. 

Rozměry potřebných ochranných krytů lze získat z výkresů vnějších rozměrů uvedených v katalogu, z 
programů výkresů v měřítku i mimo měřítka, které si lze stáhnout z vyhrazeného prostoru na internetové 
stránce, nebo z výkresu vnějších rozměrů případně dodaného v rámci dokumentace spolu s dodaným 
strojem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Ochranné kryty byly navrženy na ochranu proti náhodným nárazům, a to tak, aby odolaly 
tlakům vyvinutým samotným ventilátorem, ve kterém jsou nainstalovány. 

Každý ochranný kryt, je-li dodán samostatně, může být aplikován jedině na ventilátor, pro 
který byl navržen. Proto je při objednávce samostatného ochranného krytu třeba povinně 
uvést údaje ventilátoru, na který má být aplikován (výrobní číslo). 

 

Na straně přítoku musí být prostřednictvím šroubových spojů připevněn ochranný kryt uvedeného typu - viz 
Tabulka 3-1. Ve stejné tabulce (Tabulka 3-1) jsou šedým podkladem vyznačeny ochranné kryty, které na 
základě způsobu instalace dodaného materiálu představují součást ventilátoru. 

Druhy ochranných krytů jsou uvedeny na příslušných obrázcích - viz Obrázek 3-1, Obrázek 3-2, Obrázek 3-
3, Obrázek 3-4, Obrázek 3-5 a Obrázek 3-6.  

Upevňovací šroubové spoje pro každý uvedený druh a velikost ochranného krytu jsou uvedeny v příslušné 
tabulce (Tabulka 3-2; Tabulka 12-1 pro utahovací momenty). 

Schémata montáže pro ochranné kryty jsou také uvedena v tabulkách - viz Obrázek 3-7, Obrázek 3-8, 
Obrázek 3-9, Obrázek 3-10, Obrázek 3-11 a Obrázek 3-12. 
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3.5 Schémata montáže a šroubových spojů pro upevnění ochranných krytů  

 

Připevnění ochranných krytů je zrealizováno podle rozměrů ventilátoru prostřednictvím šroubů -  viz Obrázek 
3-7, Obrázek 3-8, Obrázek 3-9, Obrázek 3-10, Obrázek 3-11 a Obrázek 3-12. 

Součástí šroubových spojů jsou uvedeny v příslušné tabulce (Tabulka 3-2). 

 

Velikost 
ventilátoru 

Mřížka RC Mřížka RG Mřížka RS Mřížka RE Mřížka RD Mřížka RT 

 Součástí šroubových spojů pro upevnění mřížky (počet x druh) Počet kotev 

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 - - - - - 

Tabulka 3-2 Součástí šroubových spojů připevnění mřížky   
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Obrázek 3-7 Schéma montáže mřížky RC  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-8 Schéma montáže mřížky RG  

 

 

 

 

 

 

 

Hubice 

Mřížka RC  

Struktura 
ventilátoru 

Matice s přírubou 

Pružná podložka 

Podložka od firmy Ferrari 

Šroub 

Struktura ventilátoru 

Matice s přírubou 
Mřížka RG 

Podložka od firmy Ferrari 

Šroub 
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Obrázek 3-9 Schéma montáže mřížky RS  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-10 Schéma montáže mřížky RD 

 

 

 

Struktura ventilátoru 

Matice s přírubou 

Šroub 

Mřížka RD 

Struktura 
ventilátoru Mřížka RS 

Šroub 

Podložka od firmy Ferrari 
Matice s přírubou 

Plochá podložka  
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Obrázek 3-11 Schéma montáže mřížky RE 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-12 Schéma montáže mřížky RT 

Struktura ventilátoru 

Matice s přírubou 
Mřížka RE 

Podložka od firmy Ferrari 

Šroub 
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3.6 Způsob typu D: Pokyny pro montáž, instalaci a připojení 

 

V případě instalace typu D není potřebná instalace ochranných krytů ani na straně sání ani na straně přítoku 
ventilátoru, protože sání i přítok jsou kanalizovány. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Je úkolem návrháře rozvodu ověřit, zda je v koncových částech sacího nebo přítokového 
rozvodu třeba provést aplikaci vhodných ochranných krytů. 

 

 

Pro způsoby instalace typu B, C, D se doporučuje zrealizovat připojení k potrubím za vložení 
antivibrační spojky mezi ventilátor a potrubí kvůli kompenzaci případného nevyrovnání, 
zabránění přenosu vibrací a zabránění vzniku strukturálního pnutí. 

 

Volba typu standardní antivibrační spojky pro aplikace, které nejsou mimořádně náročné, závisí na dvou 
základních faktorech: 

 obsahu prachu v přepravovaném médiu 

 teplotě média 

 

Čistý vzduch 

Spojka typu 2 

< 60°C bez pásu pro zabránění 
opotřebení 

Spojka typu 3 

< 180°C bez pásu pro zabránění 
opotřebení 

Prašný vzduch 

Spojka typu 5 

< 60°C s pásem pro zabránění 
opotřebení 

Spojka typu 6 

< 180°C s pásem pro zabránění 
opotřebení 

 

Spojky typu 2,3,5,6 nelze použít na ventilátorech podléhajících směrnici ATEX 94/9/ES. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Antivibrační spojka je vhodná pro instalaci na jednostupňový ventilátor a nesmí být vystavena 
efektům dynamického působení média, které byly způsobeny jinými stroji nainstalovanými na 
stejném rozvodu.  

 

Pro speciální aplikace, jako např. přepravování médií s vysokou teplotou nebo médií mimořádně 
agresivních, nebo v případě, že je třeba zajistit dokonalou těsnost spojky, je třeba použít speciální spojky. 

V tomto případě se musí uživatel a/nebo návrhář rozvodu spojit s technickým oddělením firmy FVI. 
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3.7 Rizika spojená s ovládacími úkony a/nebo s nevhodným použitím, které lze na 
základě zkušeností předpokládat 

 

 Při manipulaci, zvedání a instalaci vždy postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. 

 Je jednoznačně zakázáno použití ventilátoru v podmínkách odlišných od těch, které jsou uvedeny na 
identifikačním štítku.  

 Je jednoznačně zakázáno neutralizovat, odstraňovat, měnit nebo jakýmkoli způsobem vyřazovat z 
činnosti kterékoli bezpečnostní, ochranné nebo kontrolní zařízení jednotlivých dílčích zařízení nebo 
ventilátoru.  

 Nevkládejte ruce, ramena ani jakékoli části těla do blízkosti pohybujících se součástí, a to ani násilným 
otevřením.  

 Je zakázáno zasahovat částmi těla za ochranné kryty. Je zakázáno použití prostředků, které by mohly 
zvýšit přirozený přístup. 

 Je zakázáno používat ventilátor v atmosféře nebo v prostředích s rizikem výbuchu, s výjimkou 
ventilátorů, které jsou ve shodě se Směrnicí ATEX 94/9/ES. 

 Je zakázáno, aby neautorizovaný pracovník obsluhy zasahoval na případných závadách nebo 
poruchách činnosti ventilátoru a/nebo aby měnil typologii jeho činnosti a instalace. 

  Je třeba věnovat pozornost tomu, aby se zabránilo případům, kdy by se do ventilátoru dostala média s 
jinými vlastnostmi, než jsou vlastnosti stanovené tímto návodem (viz list s technickými údaji). 

 Po ukončení libovolného zásahu mimořádné údržby, při kterém byly odmontovány ochranné kryty, 
bariéry nebo jiné ochrany, je třeba před opětovným uvedením ventilátoru do provozu zajistit jejich 
zpětnou montáž a zkontrolovat jejich správné umístění a funkčnost. 

 Všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky musí být udržovány ve stavu dokonalé a nepřetržité 
funkčnosti. Také signalizační štítky, piktogramy s doporučeními a se symboly nebezpečí musí být 
uchovány v plné funkčnosti a na svém místě. 

 Při vyhledávání jakékoli příčiny poruchy nebo závady týkající se ventilátorů přijměte opatření popsaná v 
Návodu, umožňující zabránit jakémukoli ublížení na zdraví osob nebo škodám na majetku. 

 Pamatujte v souladu s uvedenými informacemi (           Tabulka 12-1)na utažení každého šroubu, 
svorníku nebo kruhové matice každého mechanického prvku, který je předmětem nastavení nebo 
seřízení. 

 Před uvedením ventilátoru do činnosti zkontrolujte, zda jsou nainstalované a dokonale funkční všechny 
ochranné kryty a všechna bezpečnostní zařízení nainstalovaná a dokonale funkční; v opačném případě 
je jednoznačně zakázáno jej aktivovat a je o tom třeba okamžitě informovat vedoucího odpovědného za 
vnitřní bezpečnost nebo vedoucího oddělení. 

 Obsluha musí být vybavena osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu s platnými 
zákonnými předpisy; je zakázáno používat široké oděvy a různé doplňky (kravaty, široké rukávy atd.). 

 Je třeba náležitě zkontrolovat přítomnost jedovatých a/nebo zápalných látek v médiu přenášeném 
ventilátorem, a to i v případě, že se nepočítá s jejich použitím. 
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3.8 Další rizika spojená s ventilátory podle UNI EN ISO 12499 

Níže stanovená specifická nebezpečí mají původ v mechanických aspektech ventilátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba může utrpět zranění, která jsou výsledkem: 

a) Vtažení mezi jednu pohyblivou a jednu pevnou část, například oběžné kolo ventilátoru a 
jeho skříň nebo jinou pevnou část ventilátoru; 

b) vtažení mezi dvě pohyblivé části, například mezi řemen a řemenici; 

c) vtažení do ventilátoru přes sací otvor pohybem vzduchu s následným stykem s hřídelem 
nebo s oběžným kolem; 

d) styku s pohyblivou součástí, jako např. oběžným kolem; 

e) vyhazování částí na straně přítoku; tyto části pocházejí ze zbytkových pevných nebo 
kapalných částí a nesouvisí s procesem nebo pocházejí ze sacího prostředí. 

f) předmětu, který bude zatažen do otvoru ventilu a vymrštěn velkou rychlostí na sací nebo na 
přítokové straně; 

g) strukturálních vad součástí ventilátoru; 

h) styku s povrchy ventilátoru, které jsou ohřáté na nebezpečné teploty, např. nižší než - 20°C 
nebo vyšší než + 50°C; 

i) úniku, ke kterému může dojít při úpravě teplých médií v místě otvoru, kterým prochází hnací 
hřídel, a jehož následkem může dojít k popálení a/nebo opaření; 

l) toho, že přepravované médium může být škodlivé nebo může obsahovat látky, které by v 
případě úniku mohly být nebezpečné; 

m) nebezpečí pocházejícího z příliš vysoké rychlosti motoru, při které může dojít ke zlomení 
součástí stroje; 

n) sání vzduchu s neobvykle vysokými teplotami ve srovnání se stanovenými teplotami, při 
kterém může dojít ke strukturálním deformacím, poruchám a nebezpečím. 

 

3.8.1 Specifická rizika spojená s fází instalace 

 Uživatel musí zajistit dokonale vyrovnanou plochu ventilátoru, protože chybné vyrovnání může 
způsobovat poruchové vibrace na ventilátoru, které mohou časem způsobit deformace a/nebo zlomy 
spojené s odpojením součásti samotného ventilátoru a s nebezpečím pro ohrožené osoby, dokonce i 
smrtelným. 

 Uživateli bude dále svěřena příprava elektrického připojení skříně nebo struktury ventilátoru k zemnicímu 
obvodu místa použití nebo rozvodu, aby se zabránilo případné tvorbě a hromadění elektrostatického 
náboje. 

 Všechny případné nainstalované ochranné kryty musí zůstat správně připojené k ventilátoru všemi 
příslušnými upevňovacími prvky (šrouby, svorníky apod.), protože odstranění jednoho nebo více 
upevňovacích bodů může negativně ovlivnit funkčnost a soudržnost ochranného krytu. 

 Ventilátor ve standardním dodacím stavu není určen pro použití v potenciálně výbušném prostředí. 

 Místo instalace ventilátoru musí být udržováno v čistém stavu a případné olejové nebo vodní skvrny, 
které nepocházejí z ventilátoru, musí být co nejdříve odstraněny. 

 Minimální vzdálenosti stanovené v návodu musí být dodržovány kvůli zajištění správné činnosti bez 
přídavných rizik; chybné ustavení by mohlo negativně ovlivnit správnou činnost ventilátoru. 
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3.8.2 Specifická rizika související s údržbou ventilátoru 

 Během úkonů údržby a čištění oběžného kola věnujte pozornost otáčení samotného oběžného kola, 
protože by mohlo způsobit zachycení a odstřižení v součinnosti s jeho pevnými částmi. 

 Je třeba naplánovat a realizovat pravidelnou údržbu ventilátoru s cílem zabránit mechanickému 
poškození způsobenému únavou nebo lomům způsobeným opotřebením nebo nedostatečnou údržbou 
(viz odstavec 12.3). 

 

 

POZOR NA TO, ŽE PLATÍ JEDNOZNAČNÝ ZÁKAZ:  

 Provádět jakýkoli úkon údržby bez kontroly skutečného zastavení oběžného kola 
ventilátoru. 

 Zahájit jakýkoli úkon údržby ventilátoru (včetně mazání), aniž by byl odpojen jeho hlavní 
napájecí přívod. 

 Čistit ventilátor během jeho činnosti.  

 Otevírat ochranné kryty nebo kontrolní dvířka ventilátoru během jeho činnosti. 

 

UPOZORNĚNÍ:  

Když ventilátor není napájen, otočné součásti se mohou ještě pohybovat následkem vzduchu, 
který prochází ventilátorem, jednak z přirozených důvodů, jednak prouděním média 
vytvořeného ventilátorem, který se nachází v jiné části systému připojených potrubí, nebo 
setrvačností oběžného kola po vypnutí stroje; také v tomto případě existuje riziko uvíznutí a 
odstřižení mezi pevnými součástmi skříně. 

 
 

3.8.3 Rizika spojená s životním prostředím 

Ventilátory od firmy FVI jsou navrženy pro činnost a odolnost v podmínkách běžného pracovního prostředí. 

Přítomnost: 

 vibrací 

 korozivních látek (prach, plyny, výpary, mlhy) 

 vysokých teplot 

 kondenzátu 

 pevných částic 

 mimořádných turbulencí 

 bludných proudů 

 rozdílů elektrického potenciálu způsobených nesprávnou instalací 

mohou v předstihu negativně ovlivnit životnost jednotlivých součástí, zejména ochranných krytů. 

Vzhledem k tomu, že není možné určit komplexní kritérium, které by mohlo brát v úvahu vzájemné působení 
všech těchto vlivů, doporučuje se uvést do praxe plán pravidelné kontroly v závislosti na skutečném 
opotřebení s cílem odhalit mezi dvěma po sobě následujícími kontrolami případné změny strukturálních 
charakteristik. 
 

3.8.4 Rizika spojená s vibracemi 

Vibrace představují hlavní faktor, který ovlivňuje funkční životnost a bezpečnost ventilátoru, a proto je 
nezbytné provádět důkladnou kontrolu rozsahu vibrací během jeho činnosti a pracovního cyklu. 

Mezinárodní předpisy ISO 1940/1 a ISO 2372 určují rozsah přijatelnosti a klasifikaci rotačních strojů. ISO 
14694 se zabývá konkrétně hodnotami pro průmyslové ventilátory. 

Vztažné charakteristiky pro tento výrobek FVI jsou určeny kategorií BV3 této normy. 
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UPOZORNĚNÍ: 

Neprovedení kontroly vibrací může vyvolat faktory vysokého nebezpečí a negativně ovlivnit 
životnost ventilátoru. 

 

Vibrace, kterým není věnována náležitá pozornost, mohou: 

 Způsobit vytváření prasklin takového rozsahu, že mohou způsobit strukturální poškození, a to i zcela 
nepředvídané 

 zapříčinit vznik stěžujících podmínek pro použití ložisek až po jejich zadření (s následným nebezpečným 
zvýšením teploty) 

 způsobit povolení sklíčených a upevněných (šroubové spoje) součástí 

 způsobit zvýšení hluku 

 

Firma FVI vřele doporučuje integrovat do ventilátoru ovládací a kontrolní systém s nepřetržitou kontrolou 
vibrací a teplot ložisek. 

V závislosti na konkrétní aplikaci a způsobu použití ventilátoru je vhodné zadat „mezní hodnotu alarmu“, 
pokud jde o vibrace ventilátoru a pracovní teploty ložisek. 

 

 
Nepřetržitá kontrola vibrací a teploty usnadňuje přijetí opatření na předcházení úrazům. 

 

3.8.5 Rizika spojená s pracovní rychlostí 

Vyšší pracovní rychlosti, než jsou ty, které byly stanoveny v rámci projektového návrhu, mohou způsobit 
rizikové stavy, způsobené snížením životnosti pohybujících se součástí.  

V případě poruchy nebo nesprávné činnosti může dojít k nadměrné rychlosti, způsobené: 

 Chybami v řídicí logice 

 Zkratem na měřicích komponentech 

 Poruchami pohonu nebo měniče 

 Mechanickým zlomením součástí, zejména hřídelů snímačů impulzů. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 nepřekračuje maximální rychlost otáčení uvedenou firmou FVI, 

 nepoužívejte cykly činnosti ZAP.-VYP., pokud nejsou výslovně schváleny firmou FVI, 

 nepoužívejte cykly s proměnlivou rychlostí, pokud nejsou výslovně schváleny firmou 
FVI, 

 nevystavujte ventilátor vyšším teplotním gradientům než 3 °C/minutu.  

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Stav nadměrné rychlosti může způsobit nenapravitelné škody a vyvolat velmi nebezpečné 
situace i v případě, že je časově omezen. 
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Během běžné činnosti může dojít ke stavu nadměrné rychlosti, který lze přičíst pohonu a motorizaci, 
zejména v případě, kdy je ventilátor dodán s „holým hřídelem“ nebo s motorem „bez pohonu“. 

V těchto případech je úkolem uživatele zkontrolovat a zaručit správnost přístupu k tomuto požadavku. 

Realizace náhonu ze strany uživatele nebo instalatéra představuje kritický moment z hlediska bezpečnosti. 

Náhon je nedílnou součástí stroje a jeho realizace předpokládá projektovou fázi a znalost parametrů 
projektového návrhu zpracovaného firmou FVI. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Pro realizaci celého náhonu a/nebo instalaci samotného motoru musí uživatel a/nebo 
instalatér pokaždé požádat o „štítek náhonu”. Je jednoznačně zakázána realizace pohonů s 
použitím spojek, řemenů a řemenic odlišných od typů, které jsou uvedeny na „štítku náhonu“. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Když pro uvádění ventilátoru do chodu není použitý měnič, je jednoznačně zakázáno používat 
ozubené řemenice, protože by mohly trvale poškodit strukturu ventilátoru. Obraťte se s touto 
problematikou na technické oddělení firmy FVI. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Případy nadměrné rychlosti mohou být způsobeny chybami v pohonu ventilátorů s přímým 
náhonem. 

 

V případě ventilátorů s přímým připojením k výkonné pohonné jednotce představuje jejich uvedení do chodu 
okamžik mimořádné námahy pro otáčející se mechanické součásti. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Nad 11 kW je třeba zajistit progresivní spouštění s cílem nezatěžovat převodový systém a 
nevyvolávat tak nebezpečí zlomení některých součástí. 

 

V případě dodávky bez elektromotoru může chybné elektrické zapojení motoru nebo nesprávná volba 
způsobit činnost vyšší rychlostí, než byla rychlost použitá při projektovém návrhu, protože počet otáček 
asynchronního motoru závisí na frekvenci a na počtu pólů. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Ventilátory jsou vyrobeny pro napájení napájecí frekvencí 50 Hz. 

V případě použití napájení s frekvencí odlišnou od frekvence použité v projektovém návrhu se 
jednoznačně obraťte na výrobce a nepokračujte v instalaci bez jeho souhlasu. 

 

Použití odlišné napájecí frekvence, než je frekvence použitá v projektovém návrhu, má vliv na všechny 
charakteristiky stroje. Následkem změny podmínek použití je kompletní aktualizace technických údajů stroje. 

V případě použití ventilátoru proměnlivou rychlostí nebo s mnoha úkony uvedení do chodu a zastavení 
během pracovního cyklu jsou otáčející se součásti vystaveny mechanické námaze, která může ovlivňovat 
jejich životnost. 
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UPOZORNĚNÍ: 

V případě použití ventilátoru s pracovním cyklem s proměnlivou rychlostí, který je kratší než 
30 minut, musí být tento cyklus podroben schválení ze strany technického oddělení firmy FVI, 
která při jeho vydání oznámí potřebné zkrácení intervalů údržby a životnosti ventilátoru. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Činnost ventilátoru ve velmi širokém rozsahu rychlostí může mít za následek činnost s 
vysokými vibracemi v bodě frekvence odpovídající rezonanční frekvenci systému, jehož je 
ventilátor součástí. 

Zabraňte činnosti při rychlostech odpovídajících strukturálním rezonancím a v případě, že to 
není možné, proveďte změnu jedné proměnné, která dokáže způsobit změnu rezonance 
systému, a to například použitím odlišného druhu tlumičů. 

 

V případě, že je potřebná změna směru chodu nebo jeho opětovné uvedení do chodu, musí být tento úkon 
proveden výhradně v situaci, kdy se oběžné kolo ventilátoru nachází v klidovém stavu (úplně zastavené). 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Změna směru pohybu ventilátoru nebo jeho uvedení do chodu, zatímco se jeho oběžné kolo 
pohybuje opačným směrem, může způsobit zlomení lopatek a/nebo samotného oběžného 
kola s možným vymrštěním kovových součástí. 

 

Výměny pohyblivých částí za neoriginální náhradní díly vyrobené z jiných materiálů (např. nerezavějící ocel 
AISI 304, nerezavějící ocel AISI 316 nebo Corten) mohou být příčinou vzniku odlišných pracovních 
podmínek od těch, které se braly v úvahu v rámci projektového návrhu. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Dodržujte maximální rychlosti uvedené v katalogu v závislosti na teplotě; pro hnací hřídele z 
nerezavějící oceli je třeba tyto rychlosti snížit o 20%; dodržujte informace uvedené na štítcích 
náhonu, přiložených k ventilátoru. 

 

Činnost při výrazně nižší rychlosti, to znamená až o 40% ve srovnání se jmenovitou hodnotou (s výjimkou 
případu, kdy je firmou FVI explicitně uvedeno jinak), může negativně ovlivnit chlazení motoru a ložisek s 
možnou nesprávnou činností způsobenou zvýšením teploty. Ohledně elektrického rozvodu se doporučuje, 
aby uživatel a instalatér zajistili vhodnou ochranu na měniči nebo na motoru, případně aby použili tablety 
reagující na teplo a aby v případě nutnosti použili servoventilovaný motor. 

Je třeba zabránit projevům rezonance struktury, ke kterým by mohlo docházet při určitých rychlostech 
otáčení a které by mohly mít negativní následky na její neporušenost. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Projevy rezonance při nízké frekvenci mohou negativně ovlivnit neporušenost celé struktury. 
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3.8.6 Rizika spojená s akustickými emisemi 

Firma FVI navrhuje své ventilátory tak, že věnuje pozornost odstranění hluku, který produkují, již u zdroje. 
Navzdory tomu se ventilátory během své běžné činnosti chovají jako akustický zdroj. 

Frekvenční spektrum akustických emisí závisí na rozměrových a strukturálních charakteristikách ventilátoru 
a dále na způsobu použití (počet otáček, přenášené médium apod.). 

Firma FVI ve spolupráci s TUV zajistila ve své zkušební laboratoři provedení měření akustických emisí 
ventilátorů podle norem EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Zkoušky byly provedeny na strojích podobných těm, které jsou předmětem tohoto návodu, při uvedených 
hodnotách výkonu a akustického tlaku - viz Tabulka 3-3, Tabulka 3-4, Tabulka 3-5 aTabulka 3-6. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Vibrace a hluk spolu přímo souvisí. Dodržení rad pro správnou instalaci, jejichž cílem je 
minimalizace vibrací, se proto stává důležitým i z hlediska snížení hluku. 

 

Vzhledem k tomu, že hluk vydávaný ventilátorem může být ovlivněn vnějšími a exogenními faktory, které 
mohou ovlivnit celkovou hlučnost, jako jsou: 

 Rozměry prostředí, v němž je ventilátor nainstalován 

 přítomnost statických prvků (např. zdí) v blízkosti ventilátoru 

 přítomnost dalších strojů, které představují zdroje hluku, 

firma FVI vyzývá uživatele, aby provedl měření úrovně hlučnosti prostředí. V této souvislosti je třeba si 
uvědomit, že přítomnost dalších strojů v činnosti vytváří „překrytí účinků“ a rezonance, které znásobují hluk v 
prostředí. 

Dále v přítomnosti stísněných prostor nebo v případě, že je ventilátor nainstalován v blízkosti zdí, roste 
účinek odrazů a rezonance struktur (zdí a stropů) „exponenciálně“. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Vyhněte se umístění ventilátoru v prostorách, které mohou zvýšit riziko hluku. 

 

Stanovení rizika vystavení pracovníků hluku nespadá do kompetence firmy FVI, která se omezuje na 
uvedení hodnot, nejistot, norem a kritérií použitých při měření. 

V souladu s platnou legislativou musí uživatel na základě specifických zjištění zhodnotit úroveň vystavení 
pracovníků hluku a v jejím rámci musí identifikovat: 

 Zdroje hluku a jejich příslušný význam 

 průměrné doby expozice každého pracovníka 

 úroveň přímého a odraženého hluku 

 hluk přenášený strukturami, a ne vzduchem 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Vyhněte se pracovním polohám, které mohou zvýšit riziko hluku pro obsluhu. 
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UPOZORNĚNÍ: 

Snížení doby vystavení a používání OOP snižuje riziko vyplývající z hluku. 

 

Když expozice hluku z hlediska akustického tlaku překročí 80 dBA, musí zaměstnavatel pracovníkům 
poskytnout OOPP na ochranu sluchu a v případě, že se tato expozice rovná nebo převyšuje 85 dBA, musí 
zaměstnavatel udělat vše pro to, aby se ujistil o používání osobních ochranných pracovních prostředků na 
ochranu hluku. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Při akustickém tlaku převyšujícím 100dBA se může personál přiblížit k ventilátoru pouze 
v případě, že je vypnutý, a to i v případě, že je vybaven OOPP. 

 

3.8.7 Základní informace týkající se údajů o hlučnosti. 

 

Úroveň akustického výkonu LwA 

Jedná se o průměrnou hodnotu akustického výkonu, vyjádřenou v dBA (hodnota vyhodnocená podle 
stupnice A), vyzářeného do prostředí ventilátoru, kanalizovaného na straně sání a na straně přítoku. 

Tato hodnota se vztahuje na přepravovaný vzduch s hustotou 1,226 kg/m3, při maximální přípustné rychlosti 
otáčení oběžného kola a při činnosti v optimálním bodu pracovní křivky. 

Vychází se z předpokladu, že ventilátor je umístěn ve volném poli nebo v takovém prostoru, který 
nezpůsobuje významné odrazy, a že je umístěn na rovném a pevném povrchu. 

Neuvažuje se s možným přispěním k celkové úrovni hluku ze strany hluku produkovaného motorem, 
systémem náhonu a případnou přítomností příslušenství. 

Dále se neuvažuje s vlivem hodnoty hluku pozadí prostředí instalace. 

 

Úroveň akustického tlaku LpA 

Jedná se o průměr dočasných průměrných hodnot akustického tlaku vyzářeného do prostředí ventilátoru, 
kanalizovaného na straně sání a na straně přítoku. 

Hodnoty tlaku jsou zaznamenávány na měřicím povrchu obepínajícím ventilátor (měřicí povrch v podobě 
obdélníku). 

Pokusně lze provést měření akustického tlaku prostřednictvím 8 mikrofonických míst, situovaných na 
vztažném povrchu, ve výšce rovnající se ose otáčení ventilátoru (viz Obrázek 3-13).  

Hodnota tlaku je vyjádřena v dBA (hodnota vyhodnocená podle stupnice A). 

Tato hodnota se vztahuje na přepravovaný vzduch s hustotou 1,226 kg/m3, při maximální přípustné rychlosti 
otáčení oběžného kola a při činnosti v optimálním bodu pracovní křivky. 

Uvedené hodnoty se vztahují na měřicí vzdálenost jednoho metru. 

Vychází se z předpokladu, že ventilátor je umístěn ve volném poli nebo v takovém prostoru, který 
nezpůsobuje významné odrazy, a že je umístěn na rovném a pevném povrchu. 

Neuvažuje se s možným přispěním k celkové úrovni hluku ze strany hluku produkovaného motorem, 
systémem náhonu a případnou přítomností příslušenství. 

Dále se neuvažuje s vlivem hodnoty hluku pozadí prostředí instalace. 

Bod, ve kterém je akustický tlak nejvyšší, se obvykle nachází v místě přítokového potrubí (na vnější straně 
potrubí) a jeho hodnota je o 3-4% vyšší než průměrná hodnota. 
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Obrázek 3-13 Mikrofonická místa měření 

 

Související předpisy 

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

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

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

MIKROFONICKÉ MÍSTO 

Měření mimo potrubí 
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VYPRODUKOVANÝ AKUSTICKÝ* VÝKON Lw(A) (dBA) (1/2) 

Axiální ventilátory série s hliníkovou hlavicí 

velikost ES1 EF1 
EF 

prov.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           

      * Nejistota + 3 dB   

Tabulka 3-3 Vyprodukovaný akustický výkon Lw(A) (dBA) 
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VYPRODUKOVANÝ AKUSTICKÝ* VÝKON Lw(A) 
(dBA) (2/2) 

Axiální ventilátory série s ocelovou hlavicí 

velikost ES/H1 EF/H1 
EF/H 

prov.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     

                                * Pásmo nejistoty + 3 dB   

Tabulka 3-4 Vyprodukovaný akustický výkon Lw(A) (dBA) 

1 kanalizován pouze v tlakové části 

2 kanalizován pouze v tlakové části a při maximální rychlosti synchronismu 

3 kanalizován pouze v sací části a při maximální rychlosti synchronismu 
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VYPRODUKOVANÝ AKUSTICKÝ* TLAK Lp(A) (dBA) (1/2) 

Axiální ventilátory série s hliníkovou hlavicí 

velikost ES1 EF1 
EF 

prov.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           

      * Pásmo nejistoty + 3dB   

Tabulka 3-5 Vyprodukovaný akustický tlak Lp(A) (dBA) 
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VYPRODUKOVANÝ AKUSTICKÝ* TLAK Lp(A) 
(dBA) (2/2) 

Axiální ventilátory série s ocelovou hlavicí 

velikost ES/H1 EF/H1 
EF/H 

prov.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     

                                 * Pásmo nejistoty + 3dB   

Tabulka 3-6 Vyprodukovaný akustický tlak Lp(A) (dBA) 

1 kanalizován pouze v tlakové části 

2 kanalizován pouze v tlakové části a při maximální rychlosti synchronismu 

3 kanalizován pouze v sací části a při maximální rychlosti synchronismu 

\
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4 PŘEPRAVA, MANIPULACE A USCHOVÁNÍ 

 

Zvedání ventilátoru a manipulace s ním mohou způsobit vznik nebezpečných situací pro ohrožené osoby; 
proto se doporučuje dodržovat pokyny dodané firmou FVI a používat vhodná zařízení. 

 

4.1 Zvedání a manipulace 

Všechny úkony spojené se zvedáním ventilátoru a manipulací s ním nebo jeho součástmi se doporučuje 
provádět s mimořádnou pozorností, aby se tak předešlo nárazům, které by mohly negativně ovlivnit činnost 
nebo poškodit součásti s povrchovou úpravou. 

Používejte výhradně body určené pro zvedání ventilátoru a rovnoměrně rozložte zátěž. 

 

 

Zvedací body jsou označeny piktogramem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Uživatel odpovídá za volbu zařízení a lan, popruhů a řetězů, které se považují za nejvhodnější 
z hlediska funkčnosti i nosnosti. Pro zvedání a manipulaci nepoužívejte jiné prostory nebo 
body, než jsou ty, které jsou označeny piktogramem. 

 

4.2 Základní upozornění pro zvedání odpojených součástí ventilátoru 

 

Z přepravních důvodů mohou být některé součásti ventilátoru odmontovány. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Všechny úkony spojené s přepravou musí být provedeny výhradně kvalifikovaným 
personálem. 

 Manipulace s odpojenými nebo odmontovanými součástmi stroje musí být provedena 
vhodnými přepravními prostředky.  

 Za účelem správné manipulace s těmito prostředky mějte na paměti pokyny týkající se 
hmotností, dodané firmou FVI. 

 

 

Obvykle nejsou potřebná specifická zařízení nebo zařízení používaná speciálně pro zvedání 
součástí ventilátorů. 
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4.3 Způsob zvedání ventilátorů  

4.3.1 Zvedání axiálních ventilátoru v provedení 1-9-12 

Ventilátory v provedení 1 jsou dodávány bez motoru, ventilátory v provedení 9 jsou dodávány s motorem 
drženým skříní, zatímco ventilátory v provedení 12 mají motor připevněný k podstavci. Pro zvedání je třeba 
použít příslušné otvory vytvořené v struktuře (viz Obrázek 4-1, Obrázek 4-2 a Obrázek 4-3), které se 
nacházejí na opačných pásech a nad úrovní těžiště a jsou zvýrazněné příslušnými piktogramy. 

 

V tomto případě je vhodné použít dvouramenné řetězy, které musí uživatel zvolit s ohledem na kompatibilitu 
s hmotností ventilátoru, a zejména musí ověřit, zda maximální provozní zátěž WLL je rovná nebo vyšší než 
zvedané břemeno. 

 
Víceramenné řetězy (tří nebo čtyřramenné) použité s menším počtem ramen, než je počet ramen, která tvoří 
řetězový závěs, musí být použity s hodnotou WLL sníženou ve srovnání s hodnotou vyznačenou na závěsu, 
přičemž je třeba aplikovat faktory uvedené v normě UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Je vhodné, aby byla 
nepoužitá ramena sesbírána a uchycena kvůli snížení rizika jejich volného kmitání nebo zamotání během 
pohybu břemene. 
 
Před každým použitím řetězového závěsu je třeba provést jeho inspekci kvůli odhalení případných 
poškození nebo zjevného opotřebení. 
 
Co se týče použitého způsobu připojení řetězového závěsu, nejvhodnější je zavěšení s rovným ramenem. V 
tomto případě jsou spodní konce přímo připojeny k úchytným bodům. Volba háků by měla být taková, aby 
došlo k ustavení břemene uprostřed háku a zabránilo se tak jeho nadměrnému zatížení na hrotu, a dále 
platí, že hroty háků musí být nasměrovány ven, s výjimkou případu, kdy jsou navrženy specificky pro odlišné 
použití. 
 
Před aktivací zvedacího zařízení je třeba se dobře ujistit, že se břemeno může volně pohybovat a že není 
zablokováno spojovacími prvky nebo jinými překážkami. 
 
Je vhodné držet ruce a jiné části těla daleko od řetězů, aby se zabránilo zranění při napnutí řetězů. Když jste 
připraveni pro zvedání, povolení řetězů by mělo být pohlceno ještě dříve, než dojde k jejich použití. Břemeno 
je třeba zvedat pomalu a kontrolovat přitom zaujetí předem určené polohy. Bylo by třeba také vycházet z 
normy ISO 12480-1 ohledně plánování a řízení operací zvedání a přijmout systém bezpečné práce. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

Obrázek 4-1 Příklad zvedání axiálních ventilátorů v provedení 1 
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Obrázek 4-2 Příklad zvedání axiálních ventilátorů EF v provedení 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-3 Příklad zvedání axiálních ventilátorů EB v provedení 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-4 Příklad zvedání axiálních ventilátorů v provedení 12 
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4.3.2 Zvedání axiálních ventilátoru v provedení 4 

Ventilátory v provedení 4 mají oběžné kolo sklíčené přímo na hřídeli motoru a pro jejich zvedání je třeba 
použít výhradně příslušné otvory vytvořené ve struktuře (viz Obrázek 4-5). Nacházejí se na opačných 
pásech a nad úrovní těžiště a jsou zvýrazněné příslušnými piktogramy. 

Pro kritéria zvedání platí informace uvedené v odstavci 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-5 Příklad zvedání axiálních ventilátorů EF v provedení 4 

 

 

    

Obrázek 4-6 Příklad zvedání axiálních ventilátorů ES v provedení 4 A 
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Obrázek 4-7 Příklad zvedání axiálních ventilátorů ES v provedení 4 B 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Pro zvedání ventilátorů se nesmí nikdy používat závěsná oka motoru. 

 

4.3.3 Zvedání axiálních ventilátoru v provedení 8 

Ventilátory v provedení 8 mají oběžné kolo poháněné motorem prostřednictvím pružné nebo ozubené 
spojky. Pro jejich zvedání je třeba použít výhradně příslušné otvory vytvořené ve struktuře (viz Obrázek 4-8). 

Piktogramy zvedání jsou umístěny v blízkosti otvorů ve struktuře, které jsou nejužitečnější pro vyvážení 
hmotnosti ventilátoru. 

Ohledně pokynů pro zvedání platí již uvedené informace - viz odstavec 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 4-8 Příklad zvedání axiálních ventilátorů v provedení 8 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Pro zvedání ventilátorů se nesmí nikdy používat závěsná oka motoru. 
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4.3.4 Zvedání ventilátorů zabalených do bedny  

 

Hmotnost a těžiště bedny jsou uvedeny na vnější straně obalu. 

Zvedací body bedny pro její zvedání prostřednictvím vysokozdvižného vozíku jsou označeny černými 
trojúhelníky s červeným vrcholem obráceným směrem dolů. 

Firma FVI zajistí stabilitu ventilátoru nebo jeho součástí, které se nacházejí uvnitř bedny, prostřednictvím 
pevných spojů připojených k obalu, s cílem zabránit možným náhlým pohybům jejího obsahu. 

Platí však, že během manipulace prostřednictvím vysokozdvižného vozíku přetrvává riziko nestability nebo 
ztráty stability způsobené neurčenými pohyby vozíku. Aby se zabránilo souvisejícímu riziku, je třeba věnovat 
náležitou péči provedení operací manipulace na rovném povrchu bez nerovností nebo jam, které by mohly 
ohrozit pohyb vozíku-obalu. V každém případě bude muset být rychlost jízdy vozíku udržována na minimální 
úrovni s břemenem v minimální výšce. 

Vzhledem k tomu, že stabilita vozíku je ověřena v případě, že se poloha těžiště břemene nachází níže než 
zvedací bod a jeho vertikály, je třeba v rámci možností upřednostnit zvedání bedny prostřednictvím popruhů 
a/nebo zvedacích řemenů. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Před zvedáním je třeba ověřit: 

 že nosnost zvedacích prostředků je kompatibilní s břemenem 

 že stav zachování těchto prostředků je vyhovující 

 že byla provedena operace bezpečného uchycení 

 že zvedací bod byl umístěn na vertikálu těžiště břemene 

 že se obsluha, která zajistila uchycení, vzdálila z prostoru zvedání 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Umístění zvedacího bodu značně mimo vertikálu, na které leží těžiště břemene, způsobuje při 
zvedání nebezpečné kmitání nákladu. 

 

Zvedání nákladu bude muset proběhnout počátečním velmi pomalým oddělením od opěrné plochy kvůli 
identifikaci možných drah jeho kmitání. Když jsou po oddělení od opěrné plochy přítomné zbytkové vibrace 
takového rozsahu, že představují nebezpečí pro osoby a majetek během přesunu nákladu, je vhodné vyčkat 
před zahájením operace přesunu na jejich utlumení. 
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Obrázek 4-9  Příklad zvedání ventilátorů zabalených se skříní 

 

 

 

 

4.4 Uskladnění 

V případě, že je ventilátor určen pro uskladnění nebo uschování, musí být ochráněn před nepřízní počasí a 
vlhkostí, před prachem a agresivním účinkem atmosférických vlivů a vlivů prostředí.  

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Zabezpečte uzavření sacího a tlakového otvoru během uskladnění ve skladu. 

 

Doporučuje se provádět pravidelné kontroly za účelem ověření dobrého stavu zachování ventilátoru a ručně 
přetočit oběžné kolo přibližně o jednu otáčku jednou měsíčně, aby se zabránilo deformaci ložisek. 
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5 INSTALACE 

 

5.1 Základní informace 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Všechny úkony spojené s montáží musí být provedeny výhradně kvalifikovaným personálem. 

 

 

Obvykle nejsou potřebná specifická zařízení nebo zařízení používaná speciálně pro montáž 
součástí ventilátorů. 

V případě montáže součástí, u kterých se vyžaduje specifický postup, firma FVI zajistí dodání 
dodatečných informací pro správný průběh souvisejících operací. 

 

Pro ustavení ventilátoru nejsou potřebné speciální základy. Stačí připravit dokonale vyrovnaný povrch ze 
železobetonu, který je vhodný pro snášení zátěže způsobené hmotností ventilátoru a dynamické námahy 
způsobené pohybem během běžné činnosti. 

 

Firma FVI provede návrh a realizaci ventilátoru s mimořádnou pozorností věnovanou v rámci možností 
odstranění vibrací u zdroje. Uživatel a/nebo instalatér bude muset při instalaci zajistit implementaci takových 
opatření, která sníží vibrace kompletního systému (ventilátor-potrubí). 

 

 

Doporučuje se použít antivibrační podložky a spoje kvůli minimalizaci šíření vibrací během 
činnosti ventilátoru. 

 

Opěrná plocha musí být vodorovná a rovná, aby se zabránilo torzi a nevyrovnání ložiskových stojanů: dle 
potřeby bude možné umístit vhodné kovové podložky mezi podstavec a základy kvůli dosažení dokonalé 
přilnavosti. Používejte připravené upevňovací body, abyste se ujistili, že utažení šroubových spojů 
nezpůsobí deformaci struktury ventilátoru. 

Opěrná plocha bude muset být dostatečně pevná, aby dokázala unést běžné vibrace ventilátoru a aby 
nebyla ovlivněna projevy strukturální rezonance. 

V případě, že je ventilátor namontován na vyvýšených strukturách vzhledem k terénu, doporučuje se provést 
kontrolu vlastních způsobů vibrace struktury.  

K parametrům potřebným a postačujícím pro stanovení technických charakteristik ložiskového stojanu 
určeného pro instalaci ventilátoru patří: 

 statická zátěž ventilátoru 

 dynamická zátěž ventilátoru 

 poloha jeho těžiště 

Tyto údaje jsou uvedeny v technickém listu SCHT01, dodaném spolu s ventilátorem, a tento list je uveden v 
tomto návodu nebo na výkrese vnějších rozměrů. 

Na stejném listu jsou uvedeny technické údaje týkající se druhu tlumičů a antivibračních spojů, které je třeba 
použít. 
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Firma FVI nepovažuje přivaření struktury k základové desce za technicky přípustné řešení. 

 
Spojovací potrubí vedoucí do/z ventilátoru jsou podepřena samostatně a musí být koaxiální se sacím a 
přítokovým otvorem ventilátoru, aby nepodporovala vznik deformací způsobených utažením šroubových 
spojů.  
 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Všechny úkony instalace musí být provedeny jedině a výhradně kvalifikovaným personálem, 
autorizovaným a vybaveným vhodnou výbavou. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Během fáze instalace je třeba ověřit zachování požadovaných minimálních přístupových 
prostor pro jednotlivé fáze údržby. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Použití součástí pro regulaci průtoku, které jsou přímo připojené k sací části ventilátoru, 
mohou způsobovat nestabilní činnost. 

 
 

5.1.1 Minimální vzdálenosti ustavení  

Kompatibilně s prostory, které jsou k dispozici, se doporučuje (kvůli zajištění správného vstupu média do 
sacího otvoru) připravit pro ventilátory se sáním prostřednictvím připojeného potrubí rovný úsek potrubí, 
který se rovná 2,5-násobku velikosti ventilátoru (kterou lze odečíst z identifikačního štítku). Výsledek 
uvedeného úkonu vydělený 1000 představuje doporučenou délku (v metrech). 

 

 

 

Obrázek 5-1 Minimální vzdálenosti ustavení v případě sacího potrubí  

Když ventilátor funguje s volným sacím otvorem, musí být umístěn daleko od zdí nebo jiných strojních 
zařízení, v minimální vzdálenosti rovnající se 1,5-násobku velikosti ventilátoru (kterou lze určit z 
identifikačního štítku). Výsledek uvedeného úkonu vydělený 1000 představuje minimální potřebnou délku (v 
metrech). 
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Obrázek 5-2 Minimální vzdálenosti pro ustavení ventilátoru s volným sacím otvorem 
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5.2 Montáž axiálních ventilátorů 

 

Níže jsou uvedeny hlavní fáze montáže axiálních ventilátorů dodaných v jednotlivých provedeních. 

5.2.1 Axiální ventilátory v provedení 4  

 

 

 

 

Obrázek 5-3 Sestavení axiálního ventilátoru v provedení 4 

 

Fáze Operace Popis 

1 Umístění motoru [1] Motor je třeba umístit na příslušný podstavec bez zašroubování 
upevňovacích šroubů na doraz. 

2 Sklíčení oběžného kola [2] 
na hřídel motoru   

DŮLEŽITÁ INFORMACE: 

Dle potřeby snižte průměr hřídele motoru až po dosažení 
jmenovitého rozměru s tolerancí +0/+5 mikronu. Montáž s 
nadměrnou vůlí je zdrojem vibrací. Násilně provedená montáž 
způsobuje deformace, vibrace a činí obtížnějším uvolnění kleštiny 
oběžného kola. 

Po provedení montáže oběžného kola na vyčnívající hřídel motoru 
a připevnění podložky hlavice na doraz je třeba zkontrolovat, zda je 
vůle mezi oběžným kolem a skříní (3) konstantní podél celého 
obvodu, a v opačném případě provést korekci polohy nosného 
podstavce motoru.  

3 Upnutí motoru Zašroubujte na doraz upevňovací šrouby motoru (viz odstavec 
10.1.1 a 10.2.1 ohledně podrobnějších informací).  

4 Montáž ochranných krytů [4] Chraňte všechny pohybující se součásti prostřednictvím určených 
ochranných krytů. 

Tabulka 5-1 Posloupnost operací sestavení ventilátoru v provedení 4 
(viz Obrázek 5-3 ohledně identifikace součástí) 
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5.2.2 Axiální ventilátory v provedení 1 

 

 

 

Obrázek 5-4 Sestavení axiálního ventilátoru v provedení 1 

 

Fáze Operace Popis 

1 Umístění ložiskového stojanu 
[1] 

Ložiskový stojan je třeba umístit na příslušný podstavec bez 
zašroubování upevňovacích šroubů na doraz. 

2 Sklíčení oběžného kola [2] 
na ložiskový stojan  

DŮLEŽITÁ INFORMACE: 

Dle potřeby snižte průměr hřídele motoru až po dosažení 
jmenovitého rozměru s tolerancí +0/+5 mikronu. Montáž s 
nadměrnou vůlí je zdrojem vibrací. Násilně provedená montáž 
způsobuje deformace, vibrace a činí obtížnějším uvolnění kleštiny 
oběžného kola. 

Po provedení montáže oběžného kola na vyčnívající hřídel 
ložiskového stojanu a připevnění podložky hlavice na doraz je třeba 
zkontrolovat, zda je vůle mezi oběžným kolem a skříní (3) 
konstantní podél celého obvodu, a v opačném případě podložit 
kompenzační podložky pod nožičky ložiskového stojanu. Axiální 
ventilátory s náhonem od firmy FVI instalují ložiskový stojan v 
podobě monobloku typu ST jako standardní verzi (viz odstavec “9.1 
Ložiskové stojany ST v provedení A – AL – B -BL“). 

3 Upnutí ložiskového stojanu Zašroubujte na doraz upevňovací šrouby ložiskového stojanu (viz 
odstavec 10.1.1 a 10.2.1 ohledně podrobnějších informací). 

4 Montáž ochranných krytů [4] Chraňte všechny pohybující se součásti prostřednictvím určených 
ochranných krytů. 

Tabulka 5-2 Posloupnost operací sestavení ventilátoru v provedení 1 
(viz Obrázek 5-4 ohledně identifikace součástí) 
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5.2.3 Axiální ventilátory v provedení 9-12  

 

                         Provedení 9                       Provedení 12 

                                           

 

Obrázek 5-5 Sestavení axiálního ventilátoru v provedení 9 a 12 

 

Po provedení fází 1-2-3 uvedených v odstavci 5.2.2 se přejde na instalaci náhonu. 

 

Fáze Operace Popis 

1 Instalace skříně Umístěte skříň na podstavec [5] (platí pouze pro provedení 12) 

2 Instalace motoru [1] Motor je třeba umístit na příslušný podstavec [2] vybavený táhly 
(provedení 9) nebo na sáně [2] podstavce (provedení 12) bez 
utažení upevňovacích šroubů na doraz. 

3 Montáž řemenic s kuželovým 
pouzdrem a klínovými 
řemeny [3] a příslušné 
napnutí 

Montáž řemenic musí být provedena tak, aby zajišťovala jejich 
správné vyrovnání a napnutí. Za tímto účelem je třeba působit na 
polohu motoru (viz odstavec 5.3 a 8.4 ohledně montáže a napnutí 
řemenů). Po nalezení správné polohy je třeba provést utažení 
upevňovacích šroubů motoru na doraz. 

4 Montáž ochranných krytů (4) Chraňte všechny pohybující se součásti prostřednictvím určených 
ochranných krytů. 

Tabulka 5-3 Posloupnost operací sestavení ventilátoru v provedení 1 
(viz Obrázek 5-5 ohledně identifikace součástí) 
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5.2.4 Axiální ventilátory v provedení 8  

 

 

 

 

Obrázek 5-6 Sestavení axiálního ventilátoru v provedení 8 

 

 

Po provedení fází 1-2-3 uvedených v odstavci 5.2.2 se přejde na instalaci náhonu. 

 

 

 

 

Fáze Operace Popis 

1 Instalace skříně a sedla [1] Umístěte skříň a sedlo na podstavec [2] 

2 Instalace motoru [3] 

 

Motor je třeba umístit na sedlo bez utažení upevňovacích šroubů 
na doraz. 

3 Montáž pružné nebo 
ozubené spojky [4] 

Montáž spojky musí být proveden po kontrole jejího vyrovnání v 
souladu s příslušným odstavcem (8.5). Za tímto účelem je třeba 
působit na polohu motoru. Po nalezení správné polohy je třeba 
provést utažení upevňovacích šroubů motoru na doraz. 

4 Montáž ochranných krytů [5] Chraňte všechny pohybující se součásti prostřednictvím určených 
ochranných krytů. 

Tabulka 5-4 Posloupnost operací sestavení ventilátoru v provedení 1  
      (viz Obrázek 5-6 ohledně identifikace součástí) 
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5.3 Montáž a seřízení řemenových převodů a závěrečné kontroly 

 

Když je ventilátor vybaven náhonem prostřednictvím klínových řemenů, montáž náhonu se provádí níže 
uvedeným způsobem: 

 Důkladně vyčistěte kónické součásti a otvor pouzdra před jeho umístěním do řemenice. 

 Vložte pouzdro do řemenice a dbejte přitom, aby si vzájemně odpovídaly poloviční otvory se závitem 
v řemenici s polovičními otvory bez závitu v pouzdře. 

 Ručně zašroubujte hmoždíky, aniž byste je utahovali. 

 Vše nasuňte na hřídel poté, co jste jej důkladně očistili. 

 Proveďte umístění řemenic a pravítkem zkontrolujte vyrovnání. 

 Proveďte zajištění střídavým utažením šroubů. 

 Proveďte montáž řemenů. 

 Doporučuje se nepůsobit na řemeny násilím, pákou, abyste nepřetrhli vlákna jejich vnitřní výztuže. 

 Před napnutím řemenů označte na napnutém boku úsek známé délky (např. 100 mm) a otáčením 
převodu postupně napněte řemeny (způsobem stanoveným v odstavci 8.4 Napnutí a čištění 
řemenů), dokud nedosáhnete prodloužení, které se rovná: 

0,8% pro rovnoměrný krouticí moment; 

1% pro nerovnoměrný krouticí moment. 

 

 

 
Nadměrné napnutí řemenů může poškodit ložiska a způsobit zlomení hřídele. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Pro přenos náhonu prostřednictvím pružné spojky je třeba zkontrolovat vyrovnání před 
uvedením do činnosti, protože podstavec by mohl být vystaven deformacím během přepravy 
nebo následkem utažení základových šroubů. 
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5.4 Elektrické zapojení 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Ventilátor je dodán ve shodě se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. 
Pokud je elektromotor dodán s ventilátorem, vztahuje se na něj záruka jeho výrobce o tom, že 
je ve shodě s uvedenou směrnicí. Za kontrolu shody rozvodu, do kterého je zapojený 
ventilátor, s uvedenou směrnicí odpovídá ten, kdo provede instalaci. V případě, že motor není 
dodán spolu s ventilátorem, ale je namontován zákazníkem, zákazník je povinen ověřit jeho 
soulad s uvedenou směrnicí.  

Připravený přívod elektrického napájení se musí vyznačovat dostatečným výkonem. 

Připojení k elektrické síti musí být provedeno kvalifikovaným personálem a v každém případě připomínáme, 
že za celou část elektrického napájení až po svorkovnici motoru odpovídá zákazník. 

Upozorňujeme zákazníka na skutečnost, že je třeba zajistit všechny bezpečnostní podmínky pro „uzemnění 
ventilátoru“. 

Zemnicí rozvod musí být zrealizován ve shodě s předpisy platnými v zemi instalace a musí být pravidelně 
kontrolován kvalifikovaným personálem. 

Zapojení zemnicího vodiče proveďte jako první, ještě před všemi dalšími. 

Zkontrolujte, zda je schéma zapojení (viz Obrázek 5-7) uzpůsobeno pro napájecí napětí, které je k dispozici.  

Standardní elektromotory mohou obvykle pracovat nezávisle v obou směrech otáčení. Pro změnu směru 
otáčení stačí vzájemně vyměnit dva libovolné fázové vodiče napájecího přívodu přímo na svorkovnici. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Instalatér bude mít za úkol přípravu obvodu elektrického napájení ventilátoru ve shodě s 
normou EN 60204-1.  

Konkrétně je třeba nainstalovat elektrický úsekový vypínač v blízkosti ventilátoru, aby měl 
personál pověřený údržbou přímou kontrolu nad elektrickým napájením ventilátoru (viz body: 
9.2.6.3 Ovládání aktivace a 10.7 Prvky nouzového zastavení EN 60204-1) 

 

Úkolem autora návrhu elektrického rozvodu bude dále navrhnout umístění ovládacích prvků pro uvedení do 
činnosti, běžné zastavení a nouzové zastavení v souladu s přílohou I SMĚRNICE O STROJNÍCH 
ZAŘÍZENÍCH 2006/42/ES. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Zákazník a/nebo elektroinstalatér jsou/je dále odpovědni/ý za návrh rozměrů a volbu zařízení 
a kabelů, které je třeba použít pro elektrické zapojení ventilátoru na základě nainstalovaného 
motoru a napájecího vedení na vstupu. 

Práce na elektrickém rozvodu musí probíhat při zastaveném ventilátoru, elektricky odpojeném od napájecí 
sítě. 

Před instalací/uvedením do provozu je třeba zkontrolovat, zda se údaje elektromotoru, uvedené na 
identifikačním štítku, shodují s charakteristikami napájecí sítě, která je k dispozici. 
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Uvedená schémata mají pouze orientační charakter: prohlédněte si schéma zapojení dodané výrobcem motoru. 

Trojfázové motory s jednou 
rychlostí 

Trojfázové motory 

Jediné vinutí 

Jediné napětí 

Trojfázové motory 

Dvě oddělená vinutí 

Jediné napětí 

 
  

Zapojení do trojúhelníku  
Zapojení Dahlander nebo PAM pro vysokou 

rychlost  
Zapojení pro vysokou rychlost  

 
  

Zapojení do hvězdy  
Zapojení Dahlander nebo PAM pro nízkou 

rychlost  
Zapojení pro nízkou rychlost  

Obrázek 5-7 Schéma elektrických zapojení motorů s jednou nebo dvěma rychlostmi 

 

Průchod kabelů musí být proveden tak, aby zabraňoval jejich styku s hranami nebo pohyblivými součástmi, 
především oběžným kolem. V případě, že by bylo třeba navrtat otvory ve skříni kvůli průchodu kabelů, je 
třeba počítat s aplikací vhodných ochranných prvků (kabelové průchodky). V takových případech se obraťte 
na technické oddělení firmy FVI. Tato opatření platí zejména v případě aplikace externí svorkovnice (série 
EF: viz obr. 5 – 8). V případě ventilátorů série EFR je externí svorkovnice již nainstalována ve firmě FVI. 

 

 

Obrázek 5-8 Příklad umístění externí svorkovnice 
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Druh ochranné trubky, která chrání kabely, je třeba zvolit v závislosti na médiu přepravovaném ventilátorem. 
Není-li uvedeno jinak, firma FVI počítá s tím, že ventilátorem bude procházet čistý vzduch. 

Elektrické připojení k externí svorkovnici musí být provedeno v souladu s třídou ochrany IP motoru. 
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5.5 Připojení k potrubím  

Připojení ventilátoru k potrubím musí být provedeno tak, aby byly jednotlivé součásti správně vyrovnány a 
aby nedocházelo ke vzniku ucpání kanálů následkem těsnění nebo pružných částí. Hmotnost potrubí nesmí 
zatěžovat ventilátor a je třeba zabránit deformaci součástí stroje následkem připojení. Případné pružné spoje 
mezi ventilátorem a sacím a/nebo přítokovým potrubím musí být nainstalovány tak, aby nedocházelo k 
napnutí pružných součástí a aby se zabránilo styku kovových součástí samotných spojů (viz obr. 5-9 
ohledně tolerancí montáže). 

 

Obrázek 5-9 – Tolerance montáže pružných spojů 

 

 

Kompatibilně s prostory, které jsou k dispozici, se doporučuje (kvůli zajištění správného vstupu média do 
sacího ústí) připravit pro ventilátory se sáním prostřednictvím připojeného potrubí rovný úsek potrubí, který 
se rovná 2,5-násobku velikosti ventilátoru (kterou lze odečíst z identifikačního štítku). Výsledek uvedeného 
úkonu vydělený 1000 představuje doporučenou délku (v metrech). 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-10 Minimální vzdálenosti ustavení v případě sacího potrubí  

Teoretický stav                   Paralelní nevyrovnání          Axiální stlačení        Úhlové nevyrovnání 
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6 KONTROLY, KTERÉ JE TŘEBA PROVÉST PŘED UVEDENÍM DO CHODU A PO 
NĚM 

 

6.1 Předběžné kontroly 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Kontroly při prvním uvedení do chodu musí být provedeny výhradně při zastaveném 
ventilátoru, odizolovaném od zdrojů energie. 

 

Při prvním uvedení zařízení do činnosti je třeba provést některé předběžné kontroly: 

 Kontrola kompatibility ventilátoru s použitím, pro které je určen 

 Kontrola kompatibility jmenovitých údajů s lístkem náhonu v případě náhonu zrealizovaného instalatérem. 

 Kontrola přítomnosti všech ochranných krytů 

 Kontrola přítomnosti všech šroubových spojů určených firmou FVI 

 Kontrola utažení šroubových spojů (oběžné kolo, držáky, základy, případný přenos). 

 Kontrola stavu mazání ložisek ventilátoru a motoru; dle potřeby proveďte výměnu mazacího tuku (viz 
kapitole 8 ÙDRŽBA). 

 Kontrola možnosti volného otáčení všech rotačních součástí. 

 Kontrola absence předmětů nebo cizích těles uvnitř ventilátoru. 

 Kontrola správnosti směru otáčení: stačí krátký proudový impulz pro určení, zda směr otáčení odpovídá 
směru vyznačenému šipkou na skříni ventilátoru; dle potřeby proveďte změnu směru otáčení (viz 
Elektrické zapojení). 

 

Firma FVI nabízí použití kontrolního seznamu (viz odstavec 12.2) pro registraci případných kontrol týkajících 
se bezpečnosti. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Před provedením kontroly uvedené v kontrolním seznamu  (viz odstavec 12.2) nesmí být 
povoleny zkoušky činnosti. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Axiální ventilátory nesmí nikdy fungovat s úplně zavřenými otvory. 
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6.2 Kontroly, které je třeba provést po dosažení provozních otáček 

Zkontrolujte, zda proudový odběr nepřesahuje hodnotu uvedenou na identifikačním štítku motoru, a v 
opačném případě okamžitě zastavte ventilátor a obraťte se na výrobce. 

Činnost ventilátoru nesmí provázet nadměrné vibrace a poruchová hlučnost. 

Při zastaveném ventilátoru zkontrolujte, zda teplota ložisek nepřesahuje povolené toleranční rozmezí (při 
teplotě prostředí 20°C musí být teplota uložení maximálně 70°C). Je třeba mít na paměti, že během prvních 
hodin provozu může být vyšší hodnota teploty, než je uvedená teplota, považována za běžnou, když se 
následně stabilizuje na nižší hodnotě. V případě poruchového přehřátí ložisek se obraťte na servisní službu 
firmy FVI. 

Po 3-4 hodinách činnosti při zastaveném ventilátoru odizolovaném od zdrojů energie znovu zkontrolujte 
utažení šroubů, teplotu ložisek a u ventilátorů s náhonem také teplotu a napnutí řemenů. 

Ventilátory vyrobené firmou FVI mohou být na přání vybaveny snímači vibrací a/nebo teploty ložisek 
ložiskového stojanu (pro ventilátory s náhonem). V tomto případě firma FVI zajistí instalaci snímače vibrací 
na ložiskový stojan na straně oběžného kola a teplotní sondy na ložiskový stojan na straně náhonu.  

V případě vibrací je kritériem pro kontrolu bezpečnostních podmínek norma ISO 14694:2003, která 
doporučuje následující limity pro mechanické vibrace (rychlost vibrací v mm/s RMS) měřené v podmínkách 
instalace: 

 

 alarm: 7.1 (pevná struktura),  11.8 (pružná struktura); 

 zastavení:  9 (pevná struktura),  12.5 (pružná struktura); 

 

Uvedené limity jsou firmou FVI považovány za platné s výjimkou specifických pokynů na jednotlivých 
aplikacích. 

Bod a směr měření: na ložiskových stojanech ventilátoru, ve směru kolmém na osu otáčení, na vodorovné 
nebo na svislé ploše. 

Použití definice pevné nebo pružné spojky se vztahuje na skutečnost, že struktura se vyznačuje první 
kritickou rychlostí vyšší nebo nižší, než je provozní rychlost. Obvykle mají ventilátory od firmy FVI pevnou 
strukturu vzhledem k této definici. 

Druh použitých akumulátorů ovlivňuje hodnotu první kritické rychlosti. 

Vztažné limity pro teplotu na ložiskových stojanech, měřitelné na vnější smyčce ložiska nezávisle na teplotě 
prostředí, jsou uvedeny níže:  

 

 alarm 100 °C; 

 zastavení 120 °C;  

 

 

6.2.1 Vizuální kontroly ochranných krytů 

Pro ochranné kryty s mřížkou lze přijmout níže uvedená kritéria kontroly: 

 Koroze nebo zmatnění pozinkování 

 Oddělení bodování/svarů 

 Přítomnost akustických projevů, typických pro přerušení ochranných krytů 

 Nárazy a trvalé deformace prvků 

 Poškození vodičů 

 Koroze šroubových spojů 

 Uvolnění upevňovacích prvků 
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Pro ochranné kryty z ohýbaného a lakovaného plechu lze přijmout níže uvedená kritéria kontroly: 

 Koroze nebo zmatnění lakování 

 Oddělení bodování/svarů 

 Přítomnost akustických projevů, typických pro přerušení ochranných krytů 

 Nárazy a trvalé deformace prvků 

 Mechanická deformace nebo poškození částí ochranných krytů 

 Přítomnost prasklin 

 Koroze šroubových spojů 

 Uvolnění upevňovacích prvků 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Všechny ochranné kryty musí být kontrolovány každý měsíc a dle potřeby vyměněny. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

V případě pochybností zintenzivněte kontroly nebo vyměňte ochranný kryt. 

 

 

6.2.2 Kontrola a vyčištění součástí přicházejících do styku s médiem 

Pravidelné čištění oběžného kola umožňuje zabránit vibracím vyvolaným případnými nánosy prachu, 
nahromaděného během činnosti ventilátoru.  

Když je ventilátor určen pro přepravu i mírně prašných médií, je třeba pravidelně kontrolovat stav 
čistoty a/nebo opotřebení oběžného kola.  

Nánosy materiálu nebo opotřebení součástí oběžného kola mohou vést k poruchovým vibracím ve 
ventilátoru. 

 

 

6.2.3 Vizuální kontrola oběžného kola a skříně ventilátoru 

Prostřednictvím vizuální kontroly je třeba pravidelně kontrolovat opotřebení lopatek, protože tento jev může 
představovat situaci vysokého rizika pro vymrštění lopatky nebo pro strukturální poškození způsobené 
únavou s následky, které mohou být i smrtelné. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Axiální ventilátory se nesmí používat s médii obsahujícími abrazivní látky. 

 

Za účelem kontroly náhodných projevů abraze na lopatkách a na skříni je třeba s pomocí přenosné svítilny 
provést vizuální kontrolu součástí za pomalého otáčení oběžného kola kvůli vizuální kontrole všech lopatek. 
Musí být dokonale neporušené a nesmí v žádném místě vykazovat stopy po abrazi nebo chybějící součásti. 

S odvoláním na jev koroze na lopatkách a na skříni zdůrazňujeme, že působení korozivních a kyselých 
prostředí může negativně ovlivnit funkčnost bezpečnostních součástí ventilátoru. 

Tento jev nesmí být podceněn také proto, že nezávisí výhradně na koncentraci agresivních látek. 
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Během pauzy pracovního cyklu ventilátoru může dojít ke vzniku režimů kondenzace, které mohou urychlit 
jev chemické koroze do takové míry, že změny tloušťky materiálů naruší jejich celistvost. 
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6.2.4 Rozměrové kontroly  

 

KONTROLNÍ SEZNAM – ROZMĚROVÉ KONTROLY SOUČÁSTÍ 

KONTROLOVANÝ 
PRVEK 

DRUH 
KONTROLY/PŘÍSTROJE 

KRITÉRIUM 
PŘIJATELNOSTI 

VÝSLEDEK 

Oběžné kolo: přítomnost 
škrábanců nebo rýh v 
povrchu 

Vizuální  Neporušenost V POŘÁDKU  

Skříň: tloušťka pásu 
Rozměr/Přesné měřidlo s 
kružidlem nebo 
ekvivalentní 

Snížení nepřekračující 
10% tloušťky v 
neopotřebovaném 
prostoru 

V POŘÁDKU  

Hubice: tloušťka (je-li 
přítomna) 

Rozměr/Přesné měřidlo 

Snížení nepřekračující 
20% tloušťky v 
neopotřebovaném 
prostoru nebo v prostoru s 
neporušeným lakem 

V POŘÁDKU  

Antivibrační spoje: 
tloušťka plechu 
zabraňujícího opotřebení 
(je-li součástí) 

Rozměr/Přesné měřidlo 

Snížení nepřekračující 
20% tloušťky v 
neopotřebovaném 
prostoru nebo v prostoru s 
neporušeným lakem 

V POŘÁDKU  

Svary (celá struktura) Vizuální 
Neporušenost a absence 
prasklin 

V POŘÁDKU  

Datum: 
 

Podpis: 
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7 PORUCHY ČINNOSTI AXIÁLNÍCH VENTILÁTORŮ  

7.1 Nejčastější poruchy 

 

V následující tabulce jsou uvedeny základní problémy, s nimiž se můžete setkat: 

 

 

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Výkonový odběr je mnohem nižší, než 
je hodnota projektového návrhu 

Příliš nízká rychlost otáčení Zvyšte rychlost otáčení 

Částečně ucpané oběžné kolo Odstraňte ucpání 

Zbytkový tlak zařízení je nižší, než je 
hodnota projektového návrhu 

Zkontrolujte hodnotu zbytkového tlaku 
rozvodu 

Hustota média je nižší, než je 
předpokládaná hodnota 

Zkontrolujte hodnotu hustoty média 

Chybný sklon lopatek Zvyšte sklon lopatek 

Výkonový odběr je mnohem nižší, než 
je hodnota projektového návrhu 

Příliš vysoká rychlost otáčení Snižte rychlost otáčení  

Zbytkový tlak zařízení je vyšší, než je 
hodnota projektového návrhu 

Zkontrolujte hodnotu zbytkového tlaku 
rozvodu 

Otvory nebo potrubí jsou částečně 
ucpané 

Odstraňte ucpání 

Zkontrolujte polohu regulačních prvků 

Předběžné otáčení vzduchu je 
opačné, než je směr otáčení 
ventilátoru 

Zkontrolujte minimální vzdálenosti 
ustavení (část 5.1.1)  

Hustota média je vyšší, než je 
předpokládaná hodnota 

Zkontrolujte hodnotu hustoty média 

Napájení motoru nižším než 
jmenovitým napětím 

Zkontrolujte správnost napájecího 
napětí motoru  

Vady ve vinutí motoru Zkontrolujte správnou činnost motoru 

Chybný sklon lopatek Snižte sklon lopatek 

Nedostatečný tlak 

Příliš nízká rychlost otáčení Zvyšte rychlost otáčení 

Hustota média je nižší, než je 
předpokládaná hodnota 

Zkontrolujte hodnotu hustoty média 

Průtok vzduchu je vyšší, než je 
předpokládaná hodnota 

Zkontrolujte hodnotu zbytkového tlaku 
rozvodu 

Činnost tlačítka 

Nestabilita průtoku vzduchu 
Zkontrolujte předpokládaný pracovní 
rozsah provozní křivky  

Fluktuace průtoku pro ventilátory 
pracující paralelně 

Zkontrolujte režim instalace na 
zařízení 

Vířivost vzduchu vyvolaná zařízením 
nacházejícím se v blízkosti sacího 
otvoru 

Zkontrolujte minimální vzdálenosti 
ustavení (část 5.1.1) 

 

Vibrace 

Činnost tlačítka 
Viz předcházející bod „Činnost 
tlačítka“ 

Strukturální rezonance a specifické 
rychlosti otáčení 

Při použití měniče zabraňte činnosti s 
těmito rychlostmi nebo změňte vlastní 
frekvence systému 
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PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Opotřebení součástí oběžného kola Proveďte kontrolu oběžného kola  

Nánosy materiálu na oběžném kole Proveďte kontrolu oběžného kola 

Mírná vzájemná kolize součástí 
během pohybu 

Zkontrolujte správnost spárování mezi 
pohybujícími se součástmi 

Vlastní závady ložisek Zkontrolujte stav ložisek  

Poruchy ložisek způsobené 
nevyvážením oběžného kola nebo 
nadměrným tahem řemenu 

Zkontrolujte stav ložisek  

Zkontrolujte napnutí řemenů (viz část 
8.4) 

Hlučnost 

Mírná vzájemná kolize součástí 
během pohybu 

Zkontrolujte správnost spárování mezi 
pohybujícími se součástmi 

Vibrace Viz předcházející bod „Vibrace“ 

Činnost tlačítka Viz bod „Činnost tlačítka“ 

Elektromagnetické poruchy motoru  
Zkontrolujte stav napájení motoru 
(měniče) 

Přítomnost nástavců nebo ostrých 
hran 

Zkontrolujte přítomnost 
zaokrouhlených ostrých hran s 
vysokou rychlostí vzduchu 
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8 ÚDRŽBA 

 

 

Před provedením operací údržby na ventilátoru si pozorně přečtěte tuto část: tím se zajistí 
podmínky vyšší bezpečnosti pro pověřený personál a vyšší spolehlivost provedených zásahů. 

 

Bezpečnostní pravidla ve fázích údržby ventilátoru musí brát v úvahu, že: 

 Úkony údržby a/nebo mazání musí být vykonány výhradně kvalifikovaným a odborným personálem, 
specificky autorizovaným technickým vedením výrobního závodu, podle platných směrnic a 
bezpečnostních pravidel a s použitím vhodných nástrojů, přístrojů a výrobků určených k tomuto účelu. 

 Během fází údržby je třeba používat vhodný oděv, jako jsou přilnavé pracovní kombinézy, ochrannou obuv 
a je třeba se vyhnout použití širokých kusů oblečení s vyčnívajícími součástmi. 

 Během všech fází údržby ventilátoru se doporučuje provést jeho ohraničení a identifikovat jej tabulkami s 
nápisem „ÚDRŽBA VENTILÁTORU“ 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Během jakéhokoli úkonu údržby bude muset být ventilátor odpojen a odizolován od 
elektrického napájení. Pokaždé se před přístupem k ventilátoru a k jeho součástem ujistěte, 
že je zastavené oběžné kolo i motor, nebo otevřete kontrolní okénko. 

V případě ventilátorů, které přepravují horká média, vyčkejte před zásahem v rámci údržby 
na ochlazení ventilátoru, aby se zabránilo styku s povrchy s vysokou teplotou. 

V případě zásahů na otočných součástech nebo uvnitř kanalizací je dále třeba: 

 Tam, kde se nachází, odpojit pružnou spojku od motoru; 

 tam, kde se nacházejí, je třeba sundat hnací řemeny z řemenic. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

V případě použití vícestupňového ventilátoru odpojte elektrické napájení celého 
vícestupňového ventilátoru a před zásahem v rámci libovolného úkonu údržby nejdříve 
zkontrolujte, zda je oběžné kolo zcela zastaveno. 

 

Odpovědný vedoucí údržby musí mít k dispozici skupinu osob, které dokáží zajistit svou vzájemnou 
absolutní koordinaci a maximální bezpečnost osob vystavených nebezpečí. Všechny osoby, které 
vykonávají úkony údržby, musí být v neustálém vizuálním styku kvůli signalizaci případných nebezpečí. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Případný pohyb součástí stroje určených k odpojení nebo demontáži musí být proveden 
prostřednictvím vhodných přepravních a zvedacích prostředků. 

 

 
Obvykle k údržbě ventilátoru není potřebná speciální nebo specifická výbava. 
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Pravidelná údržba ventilátoru, která je jeho nedílnou součástí, je nezbytná pro jeho správnou 
činnost a navíc představuje bezpečnostní faktor pro obsluhu. 

 

Pro usnadnění plánování řádné údržby firma FVI připravila (viz odstavec 12.3) schéma se základními 
pokyny týkajícími se bodů, které jsou předmětem kontroly, nebo jejich intervalu. 

 

 

Pravidelné čištění a údržba tvoří spolu s mazáním nezbytný předpoklad pro dosažení správné 
činnosti a co nejdelší provozní životnosti ventilátoru. 

 

8.1 Mazání ložisek 

Zkontrolujte a dodržujte intervaly mazání ložisek.  

Ložiska nainstalovaná v uloženích ventilátorů s náhonem musí být mazána podle intervalů a takovým 
množstvím mazacího tuku, jaké je uvedeno na štítku náhonu, který je přiložen k dokumentaci ventilátoru, 
pokud byl ventilátor předán spolu s náhonem. V případě, že byl ventilátor dodán v provedení 1 (samotný 
hřídel, bez náhonu), je třeba konzultovat tabulku (viz Tabulka 8-2) ohledně správného intervalu mazání. 
Proveďte mazání s použitím doporučeného nebo ekvivalentního typu mazacího tuku. Intervaly mazání musí 
být sníženy v případě, že ventilátor pracuje v prašné, teplé nebo korozivní atmosféře, přibližně o 40% nebo 
více vzhledem k hodnotě uvedené na štítku náhonu, v závislosti na přísnosti pracovních podmínek. 

 

 

Nadměrné množství maziva způsobuje přehřátí ložisek: doporučuje se vyhnout se naplnění 
ložiskových stojanů větším množstvím mazacího tuku, než je určeno. 

Není-li uvedeno jinak, je mazivem použitým pro první vybavení ložisek ventilátorů od firmy FVI mazací tuk: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

s obsahem komplexního lithiového mýdla, s bodem skápnutí při 250 ºC (IP 396) a pracovním průnikem při 
25 ºC - 0,1 mm (IP50/ASTM D217) 265÷295. Kinematická viskozita (IP 71/ASTM D445): při 40 ºC 100 cSt ; 
při 100 ºC 11,3 cSt. 

Mazací tuky se srovnatelnými vlastnostmi jsou následující: 

 S.R.I. ALETIUM GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Uložení typu 
Množství mazacího tuku pro první 

naplnění (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 … 
Naplňte kompletně ložisko, ale 
pouze částečně volný prostor v 
ložiskovém stojanu 

Tabulka 8-1 Množství mazacího tuku pro první naplnění ložiskových stojanů a ložisek pro ventilátory s 
předlohou  

 

 

 

Obvykle jsou motorová ložiska až do velikosti 160 typu s celoživotní náplní maziva, a proto 
nevyžadují tento druh úkonu. 

 

Zkontrolujte a dodržujte intervaly mazání uvedené výrobcem motoru. V každém případě je vhodné zajistit 
pravidelnou výměnu ložisek, jejichž typologie je uvedena na štítku motoru. 

 

 
Pro mazání motorových ložisek používejte mazací tuk doporučený výrobcem motoru. 
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Uložení typu 
Ložisko typu  

(Strana řemenice) 

Rychlost otáčení (otáčky/min) 
Množství 

mazacího 

tuku 
(gramy) 

Ložisko typu 
(protilehlá strana 

řemenice) 

Rychlost otáčení (otáčky/min) 
Množství 

mazacího 

tuku 
(gramy) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Interval mazání v hodinách Interval mazání v hodinách 

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 

Uložení typu 
Ložisko typu  

(Strana řemenice) 

Rychlost otáčení (otáčky/min) 
Množství 

mazacího 

tuku 
(gramy)) 

Ložisko typu 
(protilehlá strana 

řemenice) 

Rychlost otáčení (otáčky/min) 
Množství 

mazacího 

tuku 
(gramy) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Interval mazání v hodinách Interval mazání v hodinách 

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 

POZNÁMKY: 
Intervaly mazání, vypočítané podle diagramu vyjmutého z návodu k údržbě ložisek SKF s teplotou vnějšího kroužku 70 stupňů Celsia. 
Množství tuku v gramech, vypočítané podle standardu SKF. 

Tabulka 8-2 Intervaly mazání a množství mazacího tuku v závislosti na počtu otáček ventilátorů.  
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Opěrná plocha 

8.2 Kontrola nasměrovatelných válečkových ložisek 

Před montáží ložiska je třeba změřit vnitřní radiální vůli nad válečkem umístěným nejvýše prostřednictvím 
tloušťkoměru (viz Obrázek 8-1 Kontrola radiální vůle ložisek). 

Během montáže několikrát zkontrolujte redukci vnitřní vůle pod válečkem, který se nachází nejníž. 

Správné montáže se dosahuje redukcí vnitřní vůle a minimální zbytkovou vůlí, které odpovídají hodnotám 
uvedeným v Tabulka 8-3 Kontrola radiální vůle ložisek 

 

Válečkové ložisko 
Snížení radiální vůle 

(mm) 
Minimální zbytkové vůle po 

montáži (mm) 

 Běžná vůle Vůle C3 

22209  EK od 0,025 do 0,030 0,020 0,030 

22210  EK od 0,025 do 0,030 0,020 0,030 

22212  EK od 0,030 do 0,040 0,025 0,035 

22214  EK od 0,040 do 0,050 0,025 0,040 

22215  EK od 0,040 do 0,050 0,025 0,040 

22216  EK od 0,040 do 0,050 0,025 0,040 

22218  EK od 0,045 do 0,060 0,035 0,050 

22220  EK od 0,045 do 0,060 0,035 0,050 

22222  EK od 0,050 do 0,070 0,050 0,065 

22224  EK od 0,050 do 0,070 0,050 0,065 

22228 CCK/W33 od 0,065 do 0,090 0,055 0,080 

22230 CCK/W33 od 0,040 do 0,100 0,055 0,090 

Tabulka 8-3 Kontrola radiální vůle ložisek  

 

 

 

 

 

Obrázek 8-1 Kontrola radiální vůle ložisek  
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8.3 Kontrola nasměrovatelných kuličkových ložisek 

Správné montáže se dosahuje úhlem utažení, axiálním posuvem a minimální zbytkovou vůlí, které 
odpovídají uvedeným hodnotám - viz Tabulka 8-4. 
 

Nasměrovatelné 
kuličkové ložisko 

Úhel utažení 
(stupně)* 

Axiální posuv s 
(mm) 

Minimální zbytkové vůle po montáži (mm) 

 Běžná vůle Vůle C3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 hodnoty vyšší v průměru o 15-20 stupňů pro ložiska C3 

 

Tabulka 8-4 Úhel utažení, axiální posuv a minimální zbytková vůle kuličkových ložisek 

  

 

 

Obrázek 8-2 Axiální posuv s  
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8.4 Napnutí a čištění řemenů 

Jednoduchý způsob napnutí klínových řemenů je následující: Tabulka 8-5 umožní vám zjistit hodnotu profilu 
a pro průměr menší řemenice hodnotu P zátěže pro každý řemen. Ze stejné tabulky lze zjistit i hodnotu L. 

Na základě vzorce:  
100

LxI
Le   

Je možné vypočítat hodnotu Le, , kde:  

Le= hloubka otisku úseku [mm] na střednici vzdálenosti os I 

L = hloubka otisku pro vzdálenost 100 mm  

I = vzdálenost os [mm] 

Po aplikaci zátěže P kolmo na daný úsek (Obrázek 8.3) je třeba napnout náhon až do dosažení vypočítané 
hloubky otisku Le. 

 

 

 

Obrázek 8-3 Kontrola napnutí řemenů 

 

Profil Zátěž na řemen P 
[N] 

Průměr menší řemenice d 
[mm] 

Hloubka otisku pro 
vzdálenost od 100 mm L 

SPZ 25 

od 63 do 71 

od 75 do 90 

od 95 do 125 

více než 125 

2,45 

2,20 

2,05 

1,90 

SPA 50 

od 100 do 140 

od 150 do 200 

více než 200 

2,75 

2,55 

2,45 

SPB 75 

od 160 do 224 

od 236 do 355 

více než 355 

2,55 

2,22 

2,10 

SPC 125 

od 224 do 250 

od 265 do 355 

od 400 do 560 

více než 560 

2,55 

2,20 

2,00 

1,90 

Tabulka 8-5 Napnutí řemenů: zkušební zátěž a hloubka otisku  

Le 

I 

I/2 
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Zkontrolujte napnutí řemenů nejméně po prvních 8 hodinách, a poté vycházejte z pokynů pro plánovanou 
údržbu (viz odstavec 12.3). 

Úplně vyměňte řemeny, když je opotřebení takové, že by mohlo negativně ovlivnit dobrou činnost náhonu 
následkem nedostatečné hodnoty předepnutí nebo prokluzování vyššího než 4÷5%. Opotřebení řemenů 
závisí na mnoha faktorech, ke kterým patří charakteristiky prostředí, počet hodin provozu, množství a druh 
uvedení do chodu. 

 

 

Výrobci standardních klínových řemenů doporučují nepřekračovat teplotu prostředí di 80 °C. 
Pro vyšší teploty jsou potřebné řemeny speciálního druhu. 

 

Čištění znečištěných řemenů nesmí být provedeno rozpouštědly typu benzin, benzen, terpentýn atd. ani 
abrazivními předměty nebo předměty s ostrými hranami. 

Doporučuje se použít směs lihu s glycerinem v poměru 1:10. Nainstalované náhony na ventilátorech od firmy 
FVI montují dva a více řemenů.  

 

 
V případě poškození jednoho nebo více řemenů je vhodné vyměnit celou sérii. 

 

 

 

 

8.5  Pružné spojky 

Kontrolujte pravidelně a v závislosti na provozních podmínkách ventilátoru axiální vůli S, úhlové vyrovnání 
Amax-Amin a paralelní vyrovnání R (Obr. 8-4, Obr. 8-5, Obr. 8-6). Kontrolujte stav nábojů a po každých 3000 
hodinách proveďte mazání s použitím doporučených maziv a množství (viz Tabulka 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8-4 Axiální posuv  

 

Obrázek 8-5 Úhlové nevyrovnání 

    

Obrázek 8-6 Rovnoběžné 
nevyrovnání 

 

 

 

 

 

S 

R 

Amin 

Amax 
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Typ S 
min  

[mm] 

Amax-Amin při 
instalaci max. 

[mm] 

Amax-Amin při 
činnosti max. 

[mm] 

R 
max  

[mm] 

Max. rychlost 
[ot./min] 

Mazivo 
[kg] 

Doporučené 
mazivo 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Nevyžadují 
mazání 

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 

* Údaje uvedené v tabulkách nacházejících se v tomto návodu pocházejí přímo z technických návodů příslušných výrobců. 

Tabulka 8-6 Technické údaje pružných spojek  
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8.6 Filtry a indikátory tlaku 

Když je ventilátor vybaven filtry pro médium na vstupu, je třeba je pravidelně čistit, aby nezvyšovaly ztráty na 
vstupu a nesnižovaly tak výkonnost ventilátoru.  

Kontrolu a případné čištění lze provádět v předem určených intervalech; v každém případě se však 
doporučuje použít diferenciální indikátor tlaku na monitorování tlakového skoku způsobovaného filtrem. Jeho 
hodnota nesmí překročit 400 Pa.  

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Nepřekračujte hodnotu tlaku 400 Pa, abyste nepoškodili filtr a neovlivnili tím negativně sání 
materiálu ventilátorem. 

 

 
 

8.7 Pružné antivibrační spoje spojení ventilátor-potrubí 

Pružné spoje vložené mezi ventilátor a přítokové a/nebo sací potrubí musí být podrobovány vizuální 
kontrole, aby se ověřila nepřítomnost trhlin nebo oddělení pružných částí. V případě, že je třeba provést 
jejich demontáž kvůli údržbě rozvodu a/nebo ventilátoru, zpětná montáž musí proběhnout v souladu s 
předepsanými opatřeními pro první montáž/instalaci (viz odst.  5.5). 
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8.8 Kontrola a vyčištění součástí přicházejících do styku s médiem 

 

Pravidelné čištění oběžného kola umožňuje zabránit vibracím vyvolaným případnými nánosy prachu, 
nahromaděného během činnosti ventilátoru.  

 

 

Když je ventilátor určen pro přepravu i mírně prašných médií, je třeba pravidelně 
kontrolovat stav čistoty a/nebo opotřebení oběžného kola.  

 

Nánosy materiálu nebo opotřebení součástí oběžného kola mohou vést k poruchovým vibracím ve 
ventilátoru. 

V případě výskytu nadměrně opotřebených součástí je nezbytné provést výměnu oběžného kola (ohledně 
tohoto úkonu se obraťte na Servisní službu firmy FVI 

 

 

 

Ohledně jakékoli informace nebo změny, která se týká našich výrobků, vás prosíme, abyste se 
v předstihu obrátili na technické oddělení firmy a uvedli typ stroje a výrobní číslo uvedené na 
identifikačním štítku ventilátoru. 
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9 TECHNICKÉ TABULKY 

9.1 Ložiskové stojany ST v provedení 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 

 
Obrázek 9-1 Ložiskové stojany ST v provedení A – AL – B - BL  

LOŽISKOVÝ 
STOJAN 

ROZMĚRY v mm HMOTNOST 

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 

* KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 
Provedení A: krátký hřídel, kuličková ložiska.   --   Provedení AL: dlouhý hřídel, kuličková ložiska. 
Provedení B: dlouhý hřídel, kuličkové ložisko na straně oběžného kola, válečkové ložisko na straně náhonu. 
provedení BL: dlouhý hřídel, kuličkové ložisko na straně oběžného kola, válečkové ložisko na straně náhonu. 

 

Tabulka 9-1 Ložiskové stojany ST v provedení A – AL – B - BL 

Malý chlad. ventilátor  

pro tep. 

vzduchu 60÷300°C Prov. AL-BL  

Prov. A-B  

Maznice 

UNI 7663 TyP A 
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9.2 Ložiskové stojany a ložiska nainstalovaná na ventilátorech s předlohou 

 

LOŽISKOVÝ STOJAN 
LOŽISKA pro sérii EF 
(nemazatelná) 

LOŽISKA pro sérii EB VELIKOST 

ST 47 A 19 

 

6204-2RSH 

 

6204-Z (Vůle C3) 

314/l 

354/H 

404/G 

454/H 

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

564/H 

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

714/H 

ST 90 A38 6308-2RS1 6308-Z (Vůle C3) 

804/G 

904/l 

904/H 

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

1004/K 

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

1124/H 

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

1254/H 

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

1404/H 

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

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

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

 

Tabulka 9-2 Ložiskové stojany a ložiska nainstalovaná na ventilátorech s předlohou
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10 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁKLADNÍCH SOUČÁSTÍ 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Všechny níže uvedené úkony demontáže a zpětné montáže musí být prováděny výhradně 
kvalifikovaným a autorizovaným personálem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Každý úkon demontáže a montáže musí být proveden: 

 Za absolutní jistoty, že ventilátor je úplně zastaven (oběžné kolo bez pohybu); vypněte 
napájení hlavního elektrického rozváděče prostřednictvím úsekového vypínače a zajistěte jej 
ve vypnuté poloze visacím zámkem, který musí být odevzdán odpovědnému vedoucímu 
údržby 

 Po vytvoření pracovního prostředí vhodně vybaveného veškerou potřebnou výbavou, ve 
kterém není prováděna žádná činnost, která by mohla být nebezpečným zdrojem kolize s 
činností finální demontáže. 

 Po důkladném očištění, odmaštění nebo namazání každé součásti, která se montuje zpět, 
podle určení. 

 

10.1 Oběžná kola ventilátorů s ocelovou hlavicí 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Úkon pohybu oběžného kola musí být proveden pečlivě, aby nárazy nemohly změnit jeho 
vyvážení nebo vyvolat jeho deformaci. 

 
10.1.1 Montáž oběžného kola 

 

1.- Umístěte oběžné kolo (1) do blízkosti motoru 
(2), již přišroubovaného, ale ne na doraz, k 
podstavci (Fotografie 1): Přidržte oběžné kolo 
nadzvednuté s použitím vhodných zvedacích 
prostředků (3) (Fotografie 2), přibližte jej k motoru, 
zasuňte hřídel motoru (4) do kuželového otvoru 
hlavice (5) (Fotografie 3) a zkontrolujte přitom, zda 
se potištěná část hlavice nachází na opačné straně 
vzhledem k motoru. 

 

 

Fotografie 1 

1 
2 
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Fotografie 2 

 

Fotografie 3 

 

2.- Vložte kuželové pouzdro (6) mezi otvor 
oběžného kola a hřídel motoru (Fotografie 4): 
Vzhledem k tomu, že otvor hlavice a vnější povrch 
pouzdra jsou kuželovité (menší průměr se nachází 
na straně motoru), zasunutí pouzdra je možné 
pouze jedním směrem. Pro usnadnění tohoto úkonu 
rozšiřte otvor pouzdra vložením vhodného nástroje 
(7) do štěrbiny pouzdra (Fotografie 5).  

 

 

Fotografie 4 

6 

7 

4 

5 

3 
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Fotografie 5 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Ujistěte se, že bylo pouzdro zatlačeno až na doraz, do polohy, ve které se opře o hřídel 
motoru.  

 

 

Na náboji hlavice se nachází značka (8), která se 
po montáži musí nacházet v místě axiální štěrbiny 
pouzdra (9) (Fotografie 6). Tato kontrola je 
nezbytná pro zajištění správného vyvážení 
oběžného kola. 

 

 

 Fotografie 6 

 

3.- Namontujte upevňovací podložku (10) oběžného 
kola (Fotografie 7): Umístěte dva průchozí otvory 
podložky BEZ ZÁVITU do polohy odpovídající 
otvorům se závitem náboje hlavice. Použijte 
příslušné dva šrouby (upevňovací šrouby hlavice) 
(11) s příslušnými pružnými podložkami pro 
připevnění pouzdra k hlavici. Tyto šrouby je třeba 
šroubovat střídavě. Je velmi důležité utáhnout tyto 
šrouby až po dosažení utahovacího momentu 
uvedeného v návodu „Upozornění a pokyny pro 
použití“.  Zkontrolujte, zda po dosažení tohoto 
utahovacího momentu podložka není opřena o 
náboj oběžného kola, ale zůstane lehce oddálena 
(Fotografie 8).  

 
 

Fotografie 7 

8 

9 

10 

11 
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Fotografie 8 

 

4.- Upevněte středový šroub na hřídel motoru: 
Zasuňte upevňovací šroub oběžného kola (12) s 
příslušnou pružnou podložkou do středového otvoru 
podložky a připevněte jej k hřídeli motoru 
(Fotografie 9). Utáhněte šrouby až do dosažení 
utahovacího momentu uvedeného v Tabulce 12.1. 

Všimněte si, že 4 otvory podložky se závitem 
zůstanou nepoužité. Tyto otvory slouží výhradně 
pro úkon demontáže oběžného kola.  

 

 

Fotografie 9 

 

5. Zkontrolujte vůli mezi oběžným kolem a skříní: 
Po ukončení montáže zkontrolujte vystředění 
oběžného kola vůči skříni. Dle potřeby posuňte 
motor nebo seřiďte podstavec motoru. Po 
vystředění oběžného kola utáhněte upevňovací 
šrouby podstavce a motoru na hodnoty utahovacího 
momentu uvedené v Tabulce 12.1. 

 

 

 

 

 

 

 

12 



 

 84 z 122 MVA 02 rev. 2 - Července 2015 

 

10.1.2 Demontáž oběžného kola 

 

1.- Odšroubujte dva upevňovací šrouby hlavice 
(Fotografie 10). 

 

 

Fotografie 10 

 

2.- Vytažení oběžného kola: K provedení tohoto 
úkonu se používají dva upevňovací šrouby právě 
odmontované hlavice (je možné použít také další 
stejné dva přídavné šrouby, jsou-li k dispozici).  Je 
třeba je zašroubovat střídavě do 4 otvorů se 
závitem v podložce. Zašroubováním těchto šroubů 
bude oběžné kolo posunuto směrem k motoru, čímž 
dojde k jeho odklíčení od pouzdra. K provedení 
tohoto úkonu je třeba, aby centrální šroub 
(upevňovací šroub oběžného kola) zůstal ještě 
zašroubovaný (Fotografie 11, 12 a 13). 

 

 

Fotografie 11 

 

Fotografie 12 
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Fotografie 13 

 

3.- Zajistěte oběžné kolo vhodnými zvedacími 
prostředky (Fotografie 14). 

 

 

Fotografie 14 
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4.- Odšroubujte upevňovací šroub oběžného kola a 
odložte podložku (Fotografie 15 a 16). 

 

 

Fotografie 15 

 

Fotografie 16 

 

5.- Vytáhněte pouzdro (Fotografie 17): Pro 
usnadnění tohoto úkonu zasuňte vhodný nástroj do 
štěrbiny v pouzdře. 

 

 

Fotografie 17 
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6.- Nadzvedněte a vytáhněte oběžné kolo 
(Fotografie 18): Při realizaci tohoto úkonu je třeba 
se ujistit, že nedojde k poškození nebo deformaci 
lopatek oběžného kola. 

 

 

Fotografie 18 

 
10.1.3 Seřízení sklonu lopatek 

 

Úkon změny může narušit vyvážení oběžného kola. Proto se doporučuje provést po změně sklonu lopatek 
kontrolu vyvážení oběžného kola, aby se předešlo možným poruchovým vibracím, způsobeným změnami 
úhlové polohy. Nezapomeňte, že zvýšení hodnoty sklonu lopatek znamená také vyšší odběr výkonu ze 
strany ventilátoru.  

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Kontrolou provozního proudového odběru se ujistěte, že nepřekračujete výkonové možnosti 
nainstalovaného výkonu, a použijte údaje ventilátoru pro vyhodnocení dovolených změn.  

 

Tento úkon musí být proveden s oběžným kolem nainstalovaným na ventilátoru. Povolte čtyři upevňovací 
šrouby (Obrázek 10.1), nacházející se ve spodní části každé lopatky, bez jejich úplného odšroubování. 
Změňte sklon lopatky jejím pootočením. Původní úhel je vyznačen na lopatce prostřednictvím značky na 
kroužku, který je umístěn mezi spodkem lopatky a hlavicí. Je možné použít model goniometru G1, když je 
součástí výbavy, nebo jiný libovolný přístroj na měření úhlů. Utáhněte na diametrálně odlišné utahovací 
momenty čtyři upevňovací šrouby lopatky až po dosažení utahovacího momentu uvedeného v tabulce 12.2. 

 

Obr. 10.1 Seřízení sklonu lopatek pro oběžná kola s ocelovou hlavicí. 
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10.2 Oběžné kolo ventilátorů s hliníkovou hlavicí 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Úkon pohybu oběžného kola musí být proveden pečlivě, aby nárazy nemohly změnit jeho 
vyvážení nebo vyvolat jeho deformaci. 

 
10.2.1 Montáž oběžného kola 

 

1.- Dle potřeby snižte průměr hřídele motoru až po 
dosažení jmenovitého rozměru s tolerancí +0/+5 
mikronu. Přidržte oběžné kolo nadzvednuté s 
použitím vhodných zvedacích prostředků, přibližte 
jej k motoru a zasuňte hřídel motoru (Fotografie 19) 
do otvoru náboje hlavice. 

 

 

Fotografie 19 

 

2.- Po nalezení úhlové polohy, která umožňuje 
jazýčku hřídele zasunutí do drážky náboje 
(Fotografie 20), zasuňte oběžné kolo, dokud 
nebude sklíčeno na hřídeli motoru. Vytahovací 
kanál, vytvořený v náboji, se musí nacházet na 
straně volné koncové části hřídele (Fotografie 21). 

 

 

Fotografie 20 

 

Fotografie 21 

 

Hřídel motoru 

Vytahovací kanál 
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3.- Zasuňte závitovou tyč s podložkou, rozpěrku a 
matici do otvoru náboje oběžného kola a 
zašroubujte ji na hřídel motoru (Fotografie 22). S 
použitím vhodného klíče seřizujte matici, dokud 
oběžné kolo nezaujme své uložení a neopře se o 
doraz hřídele motoru (Fotografie 23). 

 

 

Fotografie 22 

 

Fotografie 23 

 

4.- Odšroubujte a odložte závitovou tyč, podložku, 
rozpěrku a matici (Fotografie 24). 

 

 

Fotografie 24 
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5.- Zasuňte upevňovací šroub oběžného kola s 
příslušnou pružnou podložkou do středového 
otvoru podložky a připevněte jej k hřídeli motoru 
(Fotografie 25). 

 

 

Fotografie 25 

 

6.- Utáhněte šrouby až do dosažení utahovacího 
momentu uvedeného v tabulce 12-1 (Fotografie 
26). 

 

 

Fotografie 26 

 

7.- Otáčením oběžného kola rukou zkontrolujte jeho 
vystředění vůči skříni. Dle potřeby posuňte motor 
nebo seřiďte podstavec motoru. Po vystředění 
oběžného kola utáhněte upevňovací šrouby 
podstavce a motoru na hodnoty utahovacího 
momentu uvedené v tabulce 12-1 (Fotografie 27). 

 

 

Fotografie 27 

 

Upevňovací šroub 
Pružná 
podložka 

Podložka 
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10.2.2 Demontáž oběžného kola 

 

1.- Nadzvedněte oběžné kolo s použitím vhodných 
zvedacích zařízení. 

 

 

2.- Odšroubujte středový upevňovací šroub 
oběžného kola (Fotografie 28). 

 

Fotografie 28 

 

3.- Uložte hrot závitové tyče stahováku a zachyťte 
koncové části, nacházející se bočně vůči 
vytahovacímu kanálu náboje oběžného kola 
(Fotografie 29). 

 

Fotografie 29 
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4.- Otáčením páky stahováku odkleštěte oběžné 
kolo (Fotografie 30). 

 

Fotografie 30 

5.- Nadzvedněte a vytáhněte oběžné kolo.  

10.2.3 Seřízení sklonu lopatek  

 

Úkon změny může narušit vyvážení oběžného kola. Proto se doporučuje provést po změně sklonu lopatek 
kontrolu vyvážení oběžného kola v případě zjištění poruchových vibrací po změně úhlu. Nezapomeňte, že 
zvýšení hodnoty sklonu lopatek znamená také vyšší odběr výkonu ze strany ventilátoru. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Kontrolou provozního proudového odběru se ujistěte, že nepřekračujete výkonové možnosti 
nainstalovaného výkonu, a použijte údaje ventilátoru pro vyhodnocení dovolených změn.  

 

Pro pohodlné povedení tohoto úkonu je třeba sejmout oběžné kolo z hřídele, na kterém je sklíčeno (viz 
předcházející odstavce 10.2.1 a 10.2.2).  

 

Uvolněte šrouby 2 šroubových spojů upevnění dvou 
polovin hlavice, aniž byste je úplně odšroubovali. 
Pootočením lopatek změňte úhel na požadovanou 
hodnotu. Zkontrolujte, zda mají všechny lopatky 
stejný sklon. Znovu dotáhněte upevňovací matice 2 
(Fotografie 31) polovičních hlavic až do dosažení 
utahovacího momentu uvedeného v tabulce 12.1 
pro šrouby s třídou odolnosti 8.8 a poté použijte 
přípravek pro zajištění šroubů v závitech. 

 

 

Fotografie 31 
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1) Lopatka 
2) Poloviční hlavice 
3) Upevňovací šroub 
4) Upevňovací matice 

 

Obr. 10.2 Zajištění lopatek 

 

 

 
 

10.3 Výměna řemenového náhonu 

10.3.1 Montáž a demontáž řemenic 

 

1.- Zkontrolujte přibližnou rovnoběžnost mezi 
hřídelem motoru a náhonem.  

 

 

2.- Před vložením pouzdra (Fotografie 32) do 
řemenice důkladně vyčistěte kuželové součásti a 
otvor v pouzdře. 

 

 

Fotografie 32 
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3.- Vložte pouzdro do otvoru v řemenici a dbejte 
přitom, aby se vzájemně shodovaly poloviční otvory 
řemenice s polovičními otvory pouzdra bez závitu 
(Fotografie 32). Tyto otvory mohou být 2 nebo 3 
(Obrázek 10.3), jak je zřejmé z tabulky 10.1, v 
závislosti na velikosti řemenice.  

 
 

Obr. 10.3 Otvory řemenic 

 

4.- Ručně zašroubujte hmoždíky, aniž byste je 
utahovali (Fotografie 33). 

 

 

Fotografie 33 

 

5.- Zkontrolujte správné vyčištění povrchu hřídele a 
zasuňte upevňovací jazýček do příslušného uložení 
(Fotografie 34). 

 

 

Fotografie 34 
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6.- Nasuňte sestavu pouzdro-šrouby-řemenice na 
hřídel motoru tak, aby jazýček zapadl do 
odpovídající drážky vytvořené v otvoru pouzdra. Dle 
potřeby rozšiřte otvor pouzdra vložením vhodného 
nástroje do štěrbiny pouzdra (Fotografie 35 a 36). 

 

 

Fotografie 35 

 

 Fotografie 36 

 

7.- Pokaždé zkontrolujte, zda existuje minimální 
vůle mezi jazýčkem a odpovídající drážkou 
(Fotografie 37). 

 

 

Fotografie 37 
 

8.- Proveďte montáž řemenice na hnací hřídel 
zopakováním úkonů od 2 do 7.  

 

 

 

Vůle 
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9.- Zkontrolujte správné vyrovnání řemenic s 
použitím ploché tyče vhodné délky (Fotografie 38). 
Použijte gumové kladivo pro axiální posunutí 
řemenic při korekci nevyrovnání rovnoběžnosti 
(Fotografie 39). 

 

 

Fotografie 38 

 

Fotografie 39 
 

10.- 
Působením 
na polohu 
motoru 
zkorigujte 
nevyrovnání 
(Obr. 10.4 a 
10.5). 

 
 

 

 Obr. 10.4 Úhlové nevyrovnání Obr. 10.5 Rovnoběžné nevyrovnání 

 

11.- Střídavě utáhněte šrouby řemenic (Fotografie 
40) až do dosažení utahovacího momentu 
uvedeného v tabulce 10.1.  

 

 

Fotografie 40 

 

 

 

Změna 
Změna 
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12.- Znovu zkontrolujte správné vyrovnání řemenic. 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Nedokonalé vyrovnání způsobuje poruchové opotřebení a zvýšení tření řemenů, zvýšení 
příkonu náhonu, zvýšení hlučnosti a vibrace, které způsobují zkrácení životnosti náhonu. 

Obvykle nesmí být tolerance vyrovnání řemenic hnacího klínového řemenu vyšší než 0,5 stupně nebo 5 mm 
při vzdálenosti os 500 mm (Obrázky 10.4 a 10.5). 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Za účelem demontáže řemenic: odšroubujte šrouby použité pro zajištění, vložte jeden nebo 
oba do volných otvorů a zašroubujte je až do odjištění pouzdra.  

 

 

Typ 

Pouzdro Šrouby 

Délka 
[mm] 

Max. 
průměr 
[mm] 

ks Withworth 
Délka 
[mm] 

Hexagonální 
klíč 

Utahovací 
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 

Tabulka 10-1 Utahovací moment 
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10.3.2 Montáž a demontáž řemenů 

 

1.- Po provedení kontroly správného vyrovnání 
řemenic přistupte k montáži řemenů. Za účelem 
provedení tohoto úkonu nesmí být použito nářadí 
pro násilné vsouvání řemenů do řemenic 
(Fotografie 41, 42 a 43). Dle potřeby snižte 
vzdálenost mezi středy řemenic přiblížením motoru.  

 

 

Fotografie 41 

 

Fotografie 42 

 

Fotografie 43 

2.- Zkontrolujte napnutí řemenů. Kvůli provedení 
tohoto úkonu konzultujte část 8.4 tohoto návodu.  

 

 

3.- Když je napnutí řemenů nedostatečné, je třeba 
posunout motor kvůli jejich napnutí: 
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U ventilátorů v provedení 9 (motor je držen na boku 
podstavce) posuňte podstavec motoru 
prostřednictvím táhel (Fotografie 44). 

 

 

Fotografie 44 

 

U ventilátorů v provedení 12 (s motorem uloženým 
na podstavci) je třeba mírně povolit šroubové spoje 
upevnění motoru na podstavci motoru a 
prostřednictvím táhel nacházejících se na bocích jej 
posunout, a poté znovu dotáhnout upevňovací 
šrouby (Fotografie 45).  

 

 

Fotografie 45 

 

4.  Znovu zkontrolujte vyrovnání řemenic.  

 

5.- Proveďte montáž kompletního systému 
ochranného krytu náhonu.  

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Po prvních 8 hodinách činnosti zastavte ventilátor a zkontrolujte, zda jsou montážní šrouby 
řemenic stále pevně zašroubované. 

 

6.- Za účelem demontáže řemenů zopakujte výše 
uvedené úkony v opačném pořadí.  

 

 

 

Táhlo 

Šroubové spoje 

upevnění motoru  
Táhlo 
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10.4 Výměna hřídele-ložisek s ložiskovým stojanem v podobě monobloku 

10.4.1 Demontáž hřídele s ložiskovým stojanem v podobě monobloku. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Všechny níže uvedené úkony musí být provedeny v dokonale čistém prostředí a je třeba 
přitom zabránit vniknutí jakéhokoli znečištění dovnitř ložiskového stojanu. 

 

 

Ložiskové stojany v podobě monobloků ventilátorů 
s náhonem od firmy FVI (Fotografie 46) jsou dvou 
druhů, v závislosti na typu ložiska namontovaného 
ze strany řemenice nebo spojky (strana náhonu 
LP):  

 

Fotografie 46.- Ložiskový stojan v podobě 
monobloku. 

 

 Ložiskový stojan ST ...A... s pevným kuličkovým ložiskem na straně náhonu (Obrázek 10.6). 

 Ložiskový stojan ST ...B... s pevným válečkovým ložiskem na straně náhonu (Obrázek 10.7). Strana, na 
které se nachází válečkové ložisko, má vyraženo CR na hřídeli. 

 

Oba typy ložiskového stojanu montují kuličkové ložisko na straně oběžného kola (LG). 

 

 

 

 

 

Obr. 10.6 Ložiskový stojan v podobě monobloku ST...A... s radiálními ložisky na straně oběžného kola i na 
straně náhonu 

 

Strana oběžného kola 
(LG) 

Ložiskové stojany typu 
ST... A... 

Kuličková/Kuličková ložiska 

Strana řemenice 
(LP) 
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Obr. 10.7 Ložiskový stojan v podobě monobloku ST...B... s radiálním ložiskem na straně oběžného kola a 
válečkovým ložiskem na straně náhonu 

 

Pro ložiskové stojany typu ST...B... musí být vytažení hřídele provedeno ze strany oběžného kola. Pro 
ložiskové stojany typu ST...A... může být vytažení hřídele provedeno z obou stran. Doporučuje se však 
provést vytažení hřídele vždy ze strany oběžného kola, zejména pokud si nejste jisti ložiskovým stojanem, 
který je třeba odmontovat. 

Demontáž hřídele z ložiskového stojanu se provádí následovně: 

 

1.- U nosných prvků s nainstalovaným malým chladicím ventilátorem proveďte jeho demontáž (Obrázek 
10.8). 

 

 

 

 

Obr. 10.8 Ložiskový stojan s malým chladicím ventilátorem 

 

Ložiskové stojany typu 
ST... B... 

Kuličková/Válečková 
ložiska 

Strana oběžného kola 
(LG) 

Strana řemenice 
(LP) 
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2.- Odmontujte dva těsnicí kroužky VA nacházející 
se mezi hřídelem a dvěma koncovými víky 
ložiskového stojanu (Fotografie 47). 

 

 

Fotografie 47 

 

3.- Odšroubujte upevňovací šrouby a sejměte víko 
na straně oběžného kola (Fotografie 48). 

 

 

Fotografie 48 

 

4.- Vyvlečte hřídel.  

 

 

 

U ložiskových stojanů ST...A... je třeba jako 
poslední úkon úplně vyvléct hřídel. Provedením 
tohoto úkonu budou spolu s hřídelem vyvlečena i 
dvě ložiska, jednak ložisko ze strany oběžného 
kola, jednak ložisko ze strany náhonu (Fotografie 
49). Pro demontáž radiálních a kuličkových ložisek 
hřídele použijte stahovák.  

 

 

Fotografie 49 
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U ložiskových stojanů ST...B... vyvlečte hřídel 
pouze částečně a opřete jej ve středové poloze 
(Fotografie 50). 

 

 

Fotografie 50 

 

5.- S hřídelem ještě částečně zasunutým do 
ložiskového stojanu odmontujte s použitím 
vhodných vytahovacích kleští elastický kroužek, 
který se nachází v uložení ložiskového stojanu na 
straně oběžného kola (Fotografie 51). 

 

 

Fotografie 51 

 

6.- Úplně vyvlečte hřídel. Provedením tohoto úkonu 
bude spolu s hřídelem vyvlečeno i kuličkové ložisko 
ze strany oběžného kola, pojistný kroužek 
(seegerova pojistka) zajištění kuličkového ložiska 
na hřídeli, stírací kotouček mazacího tuku, vnitřní 
kroužek válečkového ložiska ze strany náhonu a 
případný pojistný kroužek (seegerova pojistka) 
zajištění válečkového ložiska na hřídeli (Fotografie 
52). 

 

 

Fotografie 52 
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7.- Odšroubujte upevňovací šrouby a sejměte víko 
na straně řemenice (Fotografie 53). 

 

 

 

Fotografie 53 

 

8.- Vytáhněte zbývající část (koš, válečky a vnější 
kroužek) válečkového ložiska (Fotografie 54).  

 

 

Fotografie 54 

 

9.- S použitím vhodných kleští pro vytahování 
odmontujte elastický kroužek, který se nachází na 
uložení ložiskového stojanu náhonu (Fotografie 55). 

 

 

Fotografie 55 
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10.4.2 Zpětná montáž hřídele s ložiskovým stojanem v podobě monobloku. 

Všechny níže uvedené úkony musí být provedeny v dokonale čistém prostředí a je třeba přitom zabránit 
vniknutí jakéhokoli znečištění dovnitř ložiskového stojanu. 

 

10.4.2.1 Ložiskové stojany typu ST... A... 

 

1.- Namontujte dvě kuličková ložiska na hnací 
hřídel z obou stran (Fotografie 56). Před 
provedením tohoto úkonu předehřejte vnitřní 
kroužek ložisek na teplotu kolem 70°C nebo 
použijte lis či kladivo. 

 

 

Fotografie 56 

 

2.- Hřídel spolu s oběma ložisky zasuňte úplně do 
ložiskového stojanu (Fotografie 57). 

 

 

 

Fotografie 57 

 

3.- Namažte ložiska s použitím typu mazacího tuku 
určeného v části 8.1 tak, aby došlo nejenom k 
úplnému naplnění ložiska, ale také pouze k 
částečnému naplnění volného prostoru v uložení. 
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4.- Zašroubujte víka na obou stranách ložiskového 
stojanu (Fotografie 58).  

 

 

 

Fotografie 58 

 

5.- Vložte dva těsnicí kroužky VA, nacházející se 
mezi hřídelem a dvěma koncovými víky ložiskového 
stojanu (Fotografie 59). 

 

 

 

Fotografie 59 

 

10.4.2.2 Ložiskové stojany typu ST... B... 

 

1.- Vložte stírací kotouček mazacího tuku až po 
doraz hřídele na straně odpovídající náhonu 
(Fotografie 55). 

Dávejte pozor na směr montáže stíracího kotoučku 
mazacího tuku (Obrázek 10.7 a Fotografie 60). 

 

 

 

Fotografie 60 
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2.- Vložte elastický kroužek (seegerovu pojistku) 
(která bude upevněna na ložiskovém stojanu) na 
hřídel na straně odpovídající oběžnému kolu. 
Kroužek zůstane zavěšen na hřídeli, nebude však 
upevněn. (Fotografie 61). 

 

 

 

Fotografie 61 

 

3.- Vložte kuličkové ložisko na hřídel na straně 
odpovídající oběžnému kolu a upevněte jej axiálně 
s použitím elastického kroužku (seegerovy pojistky) 
/Fotografie 62).  

Před provedením tohoto úkonu předehřejte vnitřní 
ložisko na teplotu kolem 70°C nebo použijte lis či 
kladivo. 

 

 

 

Fotografie 62 

 

4.- Vložte vnitřní kroužek válečkového ložiska ze 
strany náhonu a upevněte jej axiálně s použitím 
elastického kroužku (Fotografie 63). Před 
provedením tohoto úkonu předehřejte vnitřní ložisko 
na teplotu kolem 70°C nebo použijte lis či kladivo.  

 

 

 

Fotografie 63 
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5.- Upevněte elastický kroužek k uložení 
vytvořenému v ložiskovém stojanu na straně 
náhonu (Fotografie 64). 

 

 

 

Fotografie 64 

 

6.- Do ložiskového stojanu vložte částečně hřídel 
spolu se všemi již namontovanými prvky. Vložení 
musí být provedeno ze strany oběžného kola. 
Nejdříve vložte koncovou část hřídele, na které se 
nachází vnitřní kroužek válečkového ložiska a 
stírací kroužek mazacího tuku (Fotografie 65). 

 

 

 

Fotografie 65 

 

7.- Před úplným vložením hřídele opřete hřídel ve 
středové poloze a připevněte zavěšený elastický 
kroužek do uložení vytvořeného v ložiskovém 
stojanu na straně oběžného kola (Fotografie 66). 

 

 

 

Fotografie 66 
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8.- Úplně zasuňte hřídel (Fotografie 67). 

 

 

 

Fotografie 67 

 

9.- Zasuňte ze strany náhonu chybějící součásti 
válečkového ložiska: koš, válečky a vnější kroužek 
(Fotografie 68). 

 

 

 

Fotografie 68 

 

10.- Namažte ložiska s použitím typu mazacího 
tuku, který je stanoven v části 8.1, tak, aby došlo 
nejenom k úplnému naplnění ložiska, ale také 
pouze k částečnému naplnění volného prostoru v 
uložení (Fotografie 69).  

 

 

 

Fotografie 69 
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11.- Zašroubujte víka na obou stranách ložiskového 
stojanu (Fotografie 70).  

 

 

 

Fotografie 70 

 

12.- Vložte dva těsnicí kroužky VA, nacházející se 
mezi hřídelem a dvěma koncovými víky ložiskového 
stojanu (Fotografie 71). 

 

 

 

Fotografie 71 
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11 FINÁLNÍ DEMONTÁŽ VENTILÁTORU A JEHO LIKVIDACE 

 

Na konci životnosti ventilátoru je třeba provést finální demontáž ventilátoru a jeho příslušenství a rozdělit 
odmontované součásti na jednotlivé druhy materiálu níže uvedeným způsobem. Před likvidací musí 
uživatelská firma zajistit vyprázdnění mazacího tuku přítomného v ložiscích a celkové vyčištění jednotlivých 
součástí. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Je třeba věnovat zvláštní pozornost přítomnosti případných zbytků toxických a/nebo 
korozivních látek v důsledku použitého média. 

 

Větší část součástí: skříň, sedlo, hubice, hubice, podstavec, ložiska, ochranné kryty, řemenice, pouzdra jsou 
tvořeny kovovým materiálem (ocel a slitina), a proto mohou být zlikvidovány společně. 

Oběžné kolo je vyrobeno z uvedených materiálů (Tabulka 11-1). 

Elektromotor musí být oddělen a zlikvidován ve specializovaných sběrných střediscích pro elektrický 
materiál, totéž platí i pro případné elektrické servomotory. 

Hnací řemeny jsou gumové, stejně jako převážná část tlumičů. 

Také větší část příslušenství je převážně z kovu. Výjimkou jsou antivibrační spoje, které jsou tvořeny dvěma 
kovovými přírubami, vzájemně spojenými prostřednictvím šroubů a spojem s tkaniny z PVC nebo skelného 
vlákna upraveného hliníkem. 

Operace demontáže ventilátoru mohou být provedeny v místě instalace, umožňují-li to bezpečnostní 
podmínky, nebo na odlišném místě po odstranění a přepravě ventilátoru způsobem uvedeným v kapitole 4 
tohoto návodu. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Každý úkon demontáže musí být proveden výhradně kvalifikovaným a autorizovaným 
personálem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Každý úkon demontáže musí být proveden: 

 S absolutní jistotou, že ventilátor je úplně zastavený (oběžné kolo se nepohybuje); po 
elektrickém odpojení motoru kvalifikovaným a autorizovaným personálem. 

 Po vytvoření pracovního prostředí vhodně vybaveného veškerou potřebnou výbavou, ve 
kterém není prováděna žádná činnost, která by mohla být nebezpečným zdrojem kolize s 
činností finální demontáže. 

 

 

 

Obvykle nejsou potřebná specifická zařízení nebo zařízení používaná speciálně pro demontáž 
součástí ventilátorů. 

 

Operace demontáže mohou být provedeny realizací opačného postupu, než který je uveden v pokynech pro 
montáž; tyto pokyny jsou podrobně uvedeny v kapitole 10  
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UPOZORNĚNÍ: 

Bez ohledu na způsob instalace je třeba nejdříve odpojit jakýkoli prvek připojený k přírubám 
ventilátoru. 

 

Ventilátor série Materiál 
lopatek 

Materiál náboje Sklíčovací pouzdro 

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

EF, ES, EB, EFR, ESR … /H nebo 
…/K 

Hliník ocel Slitina 

AF ocel ocel - 

EP Plast Hliník - 

Tabulka 11-1 Materiály součástí oběžných kol axiálních ventilátorů 

 

 

11.1 Axiální ventilátory v provedení 4 

 

 

 

 
 

Obrázek 11-1 Sestavný výkres ventilátoru v provedení 4 

 

Správný postup montáže ventilátoru v provedení 4 (viz také Obrázek 11-1) je uveden níže: 

 

 

 Ochranné kryty (1) (jsou-li součástí) 

 Hubice (2) (je-li součástí)      

 Oběžné kolo (3)    (odst. 10.1.2 a 10.2.2) 

 Motor (4)       
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11.2 Axiální ventilátory v provedení 1-9 

 

 

 

 

 

Obrázek 11-2 Sestavný výkres ventilátoru v provedení 9 

 

 

 

Správný postup montáže ventilátoru v provedení 9 (viz takéObrázek 11-2) je uveden níže: 

 

 Ochranné kryty (1)     

 Hubice (2) (je-li součástí)  

 Součásti náhonu (3)      (odst. 10.3) 

 Motor (4) 

 Oběžné kolo (5)        (odst. 10.1.2 a 10.2.2) 

 Uložení (6) a malý chladicí ventilátor (je-li součástí)  (odst. 10.4.1) 

 Těsnění (je-li součástí)       
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11.3 Axiální ventilátory v provedení 12 

 

 

 

Obrázek 11-3 Sestavný výkres ventilátoru v provedení 12 

 

 

Správný postup montáže ventilátoru v provedení 12 (viz také Obrazek 11-3) je uveden níže: 

 

 Ochranné kryty (1)     

 Hubice (2) (je-li součástí)  

 Součásti náhonu (3)      (odst. 10.3) 

 Motor (4) 

 Podstavec (5) 

 Nohy (6) 

 Oběžné kolo (7)        (odst. 10.1.2 a 10.2.2) 

 Uložení (8) a malý chladicí ventilátor (je-li součástí)  (odst. 10.4.1) 

 Těsnění (je-li součástí)       
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12 TECHNICKÉ PŘÍLOHY 

 

12.1 Utahovací momenty šroubových spojů 

 

Utahovací momenty M v tabulce 12-1, platí pro následující podmínky: 

 Šrouby se šestihrannou hlavou typu UNI 5737, šrouby s válcovou hlavou typu UNI 5931 a UNI 6107 v 
běžných podmínkách dodání. 

 Předpokládá se aplikace utahovacího momentu prostřednictvím dynamometrických klíčů. 

Při zachování hodnot předpětí musí dojít ke změně utahovacích momentů v následujících případech: 

 Zvýšení o 5% pro šrouby se širokou hlavou UNI 5712 

 snížení o 10% pro naolejované pozinkované šrouby 

 snížení o 20% pro naolejované pofosfátované šrouby 

 snížení o 10%, pokud bylo utažení provedeno s impulzními hlásiči. 

 

D x krok 

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 

 
           Tabulka 12-1 Utahovací momenty M pro šrouby s metrickým závitem ISO 
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Utahovací momenty platí pro upevňovací šrouby s třídou odolnosti 12.9 hliníkových lopatek 
ventilátorů s ocelovou hlavicí  

Šroub Utahovací moment (Nm) Utahovací moment musí být 
ověřen prostřednictvím použití 
dynamometrického klíče. 

Nepoužívejte pozinkované 
šroubové spoje. 

M8 30 

M10 60 

M12 80 

M16 110 

 

Tabulka 12-2 Utahovací momenty pro upevňovací šrouby lopatek ventilátorů s ocelovou hlavicí 
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12.2 Kontrolní seznam pro uvedení do provozu 

Níže uvedené kontroly jsou potřebné, ale mohly by být nedostatečné v prostředích se specifickými druhy 
rizika. 

KONTROLNÍ SEZNAM PRO UVEDENÍ DO PROVOZU 

KÓD VÝROBNÍ ČÍSLO ROK 

Proveďte identifikaci způsobu instalace podle odstavce 3.1 A    B    C    D  

Zkontrolujte kompatibilitu ventilátoru s provozním rozsahem V POŘÁDKU  

Zkontrolujte, zda se jmenovité údaje ventilátoru a motoru uvedené na 
identifikačním štítku shodují s údaji uvedenými na štítku pohonu (je-li součástí). 

V POŘÁDKU  

Zkontrolujte kompatibilitu jmenovitých elektrických údajů motoru s údaji 
elektrického přívodu (frekvence, napětí, připojení). Ohledně dalších kontrol si 
přečtěte návod k motoru. 

V POŘÁDKU  

Zkontrolujte funkčnost případného úsekového vypínače pro odpojení 
elektrického napájení motoru a případných pomocných obvodů (např. ohřívačů). 

V POŘÁDKU  

Zkontrolujte absenci předmětů nebo cizích těles uvnitř ventilátoru V POŘÁDKU  

Zkontrolujte přítomnost veškerých určených šroubových spojů V POŘÁDKU  

Zkontrolujte utažení šroubových spojů podle uvedených údajů - viz Tabulka 12-1 
(oběžného kola, bloků uložení, případného náhonu). 

V POŘÁDKU  

Zkontrolujte funkčnost vzájemného blokování na přístupových dveřích místnosti 
nebo distančních bariér (jsou-li potřebné). 

V POŘÁDKU  

Zkontrolujte stav mazání ložisek (včetně ložisek motoru, jsou-li určené k 
mazání) 

V POŘÁDKU  

Zkontrolujte vyrovnání pružné spojky (je-li přítomna) Viz odstavec 8.5 V POŘÁDKU  

Kontrola možnosti volného otáčení všech rotačních součástí. V POŘÁDKU  

Zkontrolujte směr otáčení a směr proudění ventilátoru V POŘÁDKU  

Zkontrolujte, zda je k dispozici nouzový postup pro přístup k ventilátoru V POŘÁDKU  

Zkontrolujte uskutečnění vyškolení osob V POŘÁDKU  

Datum:  

Podpis:  
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12.3 Intervaly plánované (řádné) údržby 
 
Doporučené časové intervaly jsou pouze vodítkem pro zákazníka, který bude muset provést potřebné úpravy 
dle vlastní provozní situace. 
 
 

Intervaly plánované (řádné) údržby s hledem na stupeň náročnosti provozu 

 
Stupeň náročnosti 

Vysoký Střední Nízký 

Pro všechny ventilátory 

1 
zkontrolujte dokonalý strav všech ochranných krytů a piktogramů. Viz 
odstavec 1.3 a 6.2.1 

1 měsíc 1 měsíc 1 měsíc 

2 
zkontrolujte správné utažení všech šroubových spojů podle Tabulka 
12-1, zejména v případě přítomnosti cyklických teplotních gradientů 

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 

3 
zkontrolujte, zda se na oběžném kole nevyskytují následky 
opotřebení a koroze. Viz odstavec 6.2.2 a 6.2.3 

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 

4 zkontrolujte, zda je oběžné kolo čisté   1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců 

5 zkontrolujte absenci nebezpečných vibrací. Viz také odstavec 3.8.4 1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců 

6 zkontrolujte absenci poruchové hlučnosti 1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců 

7 zkontrolujte stav mazání ložisek motoru. Viz odstavec 8.1 1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců 

8 
zkontrolujte elektrické parametry činnosti motoru a nainstalovaných 
servomotorů 

1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců 

9 zkontrolujte dokonalý stav veškerého nainstalovaného příslušenství 1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců 

Dále u ventilátorů s hnacími řemeny 

10 zkontrolujte napnutí a stav opotřebení řemenů. Viz odst. 8.4 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 

11 zkontrolujte stav mazání ložisek. V souladu s odstavcem 8.1 Viz také štítek náhonu 

12 
zkontrolujte teplotu ložiskových stojanů s ložisky. Po úvodním 
zvýšení způsobeným záběhem hodnota teploty musí zůstat 
dlouhodobě konstantní 

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 

Dále u ventilátorů s náhonem prostřednictvím pružné spojky 

13 zkontrolujte vyrovnání a mazání spojky. Viz odst. 8.5 1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců 
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12.4 Systém měření energetické účinnosti 

Energetická účinnost ventilátoru podle Směrnice 2009/125/EU - Nařízení EU 327/2011 je vypočítávána 
provedením zkoušky stroje podle předpisu UNI EN ISO 5801. 

Záznam hodnot se provádí s ventilátorem ve zkušební komoře, na její straně sání, podle níže uvedeného 
schématu (instalace typu e - měření se stěnami trysek ve smyslu bodu 30 předpisu UNI EN ISO 5801): 
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13 ANALYTICKÝ OBSAH 

 

 

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

Atex; 14; 27; 28 

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

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

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

cyklus; 15; 30; 31; 33; 63; 111 

 životnosti; 15; 31; 33; 111 

činnost; 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 

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

demontáž; 5; 9; 17; 28; 29; 80; 83; 93; 98; 101; 111; 
112; 113; 114 

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

 monoblok; 5; 52; 100; 105 

emise; 3; 34 

akustické; 3; 34 

energie; 10; 13; 14; 60; 61 

filtry; 76 

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

hluk/hlučnost; 3; 10; 31; 34; 35; 61; 97; 118 

hřídel; 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 

hubice; 111 

chladicí ventilátor; 13; 101; 113; 114 

chod; 33; 46 

inspekce; 9; 30; 62; 66; 67 

instalace; 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 

klasifikace; 30 

kolize; 80; 111 

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

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

koroze; 62; 63; 118 

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

 pružný; 103; 104; 107; 108 

 vnější; 61; 70; 104; 109 

 vnitřní; 103; 105; 107; 108 

 pojistný kroužek (seegerova pojistka); 103 

kvalifikovaný personál; 41; 48; 49; 56; 67; 80; 111 

lak/lakování; 14; 62; 64 

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

ložiska; 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 

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

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

matice; 51; 52; 89; 92 

mazací tuk; 7; 60; 68; 69; 70; 105; 109; 111 

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

 interval; 68; 69 

maziva; 68; 70; 74 

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

 horké; 9; 29; 67 

měnič; 31; 32; 66 

montáž; 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 

 elektromotor; 10; 14; 32; 56; 111 

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

náboj; 33; 82; 88; 89; 91; 112 

napájení; 30; 32; 56; 66; 67; 117 

 napětí; 56; 65 

nástroje; 17; 81; 86; 95; 98 

nevyrovnání; 48; 96 

nevyvážení; 66 

oběžné kolo; 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 

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

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

 nerezová ocel; 33 

ochranné kryty; 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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olej; 29 

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

osobní ochranné prostředky (OOP); 28; 35 

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

 směr; 56; 60; 65; 117 

otěr; 62 

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

ovládací prvek; 20; 13; 31; 56; 80 

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

pero; 88; 94; 95 

piktogramy; 9; 28; 42; 44; 45; 118 

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

 pružná; 83; 90 

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

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

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

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

 podmínky; 32 

 nevhodné; 3; 28 

 určené; 14 

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

prach; 14; 27; 30; 47; 62; 77 

prokluzování; 74 

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

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

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

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

 náročný; 118 

průměr; 51; 52; 73; 81; 88 

průtok; 41; 46; 65 

předepnutí; 74 

předloha; 4; 7; 69; 79 

předpisy; 30; 34; 56; 119 

přeprava; 41; 55; 62; 67; 77 

převodovka/náhon; 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 

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

příruba; 111; 112 

příslušenství; 13; 17; 28; 35; 111; 118 

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

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

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

 jmenovitá; 33 

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

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

 napnutí; 7; 53; 73; 74 

řetězy; 41; 42; 46 

sací; 27; 38; 40; 49; 59; 119 

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

sedlo; 54; 55; 99; 111 

senzory; 61 

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

sklon; 5; 65; 87; 92 

 lopatkový; 5; 65; 87; 92 

směrnice; 14; 27; 28; 56; 67; 119 

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

 zvedací; 80; 85; 88 

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

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

 antivibrační; 27; 48; 111 

 elastické; 10; 13; 45; 54; 67; 118 

 pružné; 6; 7; 55; 59; 75; 76; 117 

spojení; 4; 7; 32; 66; 74; 75 

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

spolehlivost; 15; 67 

stupeň; 10; 17; 33; 58 

svary; 49; 61; 62 

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

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

 vysoká/zvýšená; 17; 27; 30 

těsnění; 59 

těsnicí plochy; 14; 27; 29; 102; 106; 110 

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

 akustický; 10; 34; 35 

 atmosférický; 14 
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 dynamický; 10 

 přetrvávající; 65 

 statický; 10 

tloušťka; 64 

tření; 97 

účinnost; 5; 17; 28; 117; 119 

 energetická; 5; 119 

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

úhel; 72; 87; 92 

uložení; 89; 94; 103; 104; 108 

upevnění; 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 

utahovací momenty; 115 

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

uzemnění; 56 

ventilátor; 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 

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

vícestupňový; 67 

víka; 102; 104; 106; 110 

vodič; 56 

 zemnicí; 56 

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

výbava; 41; 48; 49; 67; 80; 91; 111 

výbuch; 14; 28 

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

 akustický; 10; 35 

 příkon; 10; 97 

 instalovaný; 87; 92 

 jmenovitá; 10 

výrobní číslo; 18; 21; 22; 77 

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

výtlak; 10; 38; 40 

vyvažování; 80; 82; 87; 88; 92 

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

 čistý; 58 

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

zatížení; 7; 41; 42; 46; 48; 73; 76 

závěrečná demontáž; 80; 111 

závěsná oka; 45 

zpětná montáž; 76; 80 

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

životnost; 15; 68 


