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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Цел на ръководството 

Настоящото ръководство съдържа инструкции и препоръки и представлява документ, който 
задължително трябва да придружава изделието. В противен случай самото изделие е лишено от 
една от своите основни предпоставки за безопасност. 

Ръководството трябва да бъде правилно съхранявано, разпространявано и давано на разположение 
на всички заинтересовани хора. 

Предупредителните бележки имат за цел да предапзят намиращите се в близост хора от остатъчни 
рискове. 

Инструкциите дават насоките за най-подхожящо поведение с цел коректно ползване на вентилатора, 
така както е предвидено от производителя. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Безопасността на вентилатора трябва да отговаря на специфичното му 
предназначение. 

Същата се променя и в зависимост начина на инсталиране на самия 
вентилатор, в съответствие с параграф 3.1. по-долу. 

Следователно, информацията в ръководството е необходима за правилното 
ползване, отговарящо на предназначението и изключващо рискове. 

 

 

В настоящото ръководство се ползва обозначението FVI което означава фирмата 
F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. 

Никоя част от настоящото ръководство не може да бъде прекопирвана, възпроизвеждана или 
предавана под каквато и да било форма или с помощта на какъвто и да било електронен, механичен 
или фотографски начин без недвусимсленото разрешение от страна на фирма FVI. 

 

 

При всички случаи, Техническият офис на фмрма FVI е изцяло на Ваше разположение 
за каквито и да било разяснения. 

 

1.2 Общи символи за безопасност 

В настоящото ръководство информацията от особен интерес може да бъде обозначена с един от 
следните символи: 

 

 
ОПАСНОСТ: Подчертава евентуални ситуации на риск от нараняване или щете за 
хората. 

 

ОПАСНОСТ: Електрически части под напрежение. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подчертава важни упътвания от общ интерес. 
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1.3 Използвани символи за безопасност 

 

На вентилаторите FVI са поставени следните символи за безопасност  

 

 

Забрана за смазване и/или регулиране на органи в движение. 

 

Забрана за савляне на предпазителите. 

 

Опасност поради наличие на движещи се части. 

Обозначението е поставено върху предвидените на вентилатора 
врати за контрол. 

Отварянето на вратите за контрол е възможно само след 
окончателното спиране на движещите се части. 

 

Посочване на точката за повдигане. 

Обозначението е поставено в точките, определени от FVI за 
повдигане и преместване на вентилатора. 

 

 

Топли повърхности >60 °C.  

Опасност от изгаряне. Топли повърхности – Отделяне на топъл 
въздух. 

Символът се поставя само ако вентилатoрът въвлича топъл 
въздух. 

 

 

Обозначава обща опасност. 

Поставя се в близост до тапата за оттичане на кондензацията (ако 
има такава) като указва евентуално наличие на опасни вещества 
с/без висока температура. 
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2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1 Основни понятия, терминология и приложени документи 

 На основание на норматив UNI EN ISO 13349 в точка 3.1 се дава следната дефиницията за 
вентилатор: “машина с въртящи се перки/лопатки, която получва механична енергия и я 
опoлзотворява посредством едно или повече перкови колела с цел поддържане на постоянен 
поток на преминаващия през колелото въздух или други видове газ, като извършената работа за 
мерна единица обикновено не превишава 25 KJ/kg”. 

 В точка 3.6.1 на норматив UNI EN ISO 13349 се дава следната дефиниция за радиален (или 
центробежен) вентилатор: “вентилатор, в който въздушният поток стига до перковото колело в 
съосова посока и преминавайки през него, излиза в посока, перпендикулярна на оста на 
перковото колело”.  

 Перките/лопатките могат да имат следните различни форми: негативна (перката задвижва 
въздуха със задната или изпъкнала част), позитивна (перката задвижва въздуха с предната или 
вдлъбната част), ралиална (права, перката може да задвижва въздуха със задната или с 
предната част, без значение, само в случай че перките не са подсилени от едната или от другата 
страна); 

 

Основните параметри, характеризиращи вентилатора са следните: 

 Дебит: представлява обема на въздуха, преминаващ през вентилатора за единица време, за една 
секунда (m3/s), за една минута (m3/min), за един час (m3/h); 

 Статично налягане: представлява доставяната от перковото колело енергията за да превъзмогне 
противоположното съпротивление от страна на системата при преминаване на въздуха     
(измерва се в милиметри живачен стълб - mm c.a. или Pascal=Pa); 

 Динамично налягане: представлява енергията на притока под въздействието на скоростта, 
предадена от перковото колело при излизане от входа на вентилатора (измерва се в mm c.a. или 
Pa); 

 Общо налягане: представлява алгебричната сума от статичното и от динамичното налягане 
(измерва се в mm c.a. или Pa); 

 Скорост на въртене: представлява скоростта на перковото колело и се измерва в обороти в 

минута; 

 КПД: представлява процентно изразеното съотношението между енергията, която вентилаторът 
успява да предаде на въздуха и енергията, доставена на перковото колело от двигателя; зависи 
от характеристиките на перковото колело и няма мерна единица; 

 Изразходвана мощност: представлява необходимата за функционирането на вентилатора 
мощността (доставена от двигателя), измерва се в kW; 

 Мощност на двигателя по идентификационна табелка: представлява номиналната мощност, която 
двигателя е в състояние да достваи; винаги трябва да бъде по-голяма от изразходваната от 
вентилатора мощност, измерва се в kW; 

 Ниво на звуково налягане: представлява енергията, която достига до канала на външното ухо, 
предизвиквайки вибрациите на тъпанчето; казано по друг начин, представлява нивото на шума на 
вентилатора и се измерва в децибели по скала A (скала, която позволява да бъде определена 
силата на ”напора” на шума върху човешкото ухо в зависимост от неговата честота). 

 Звукова мощност: това е индекса на емисия на акустична енергия и представлява характерна, 
непроменяема черта на един източник. Звуковата мощност се изразява в Watt. 

 

Към настоящото ръководство са приложени следните документи: 

 SCHT01 Техническа бланка на вентилатора в която са изброени размерите, оборотите, 
килограмите, вида въздушна маса, звуковото налягане и данните що се отнася до гъвкавите 
връзки и амортизаторите.   

 CART01 Документ за спецификация на предавката, в който се записани характеристиките на 
монтираната на вентилатора трансмисия. 

 Ръководство за експлоатация и препоръки на производителя на двигателя (в случай че е 
доставен с вентилатора). 
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2.2 Конструктивни особености на центробежните вентилатори 

 

2.2.1 Конфигурации, разположение на двигателя и работна температура 

 

 

Конфигурация 1 

Ремъчна предавка. Перково 
колело сглобено “висящо” 
(или с отстъп). Стойки, 
монтирани върху поддържаща 
база извън въздушния приток. 
Максимална температура на 
въздуха 60°C без охлаждащ 
перка, 300°C с охлаждаща 
перка. 

 

 

Конфигурация 4 

Директна предавка. Перково 
колело сглобено директно 
върху вала на двигателя, 
който е поставен върху  
поддържаща база. 
Максимална тeмпература на 
въздуха 60°C без охлаждаща 
перка, 150 °C с охлаждаща 
перка. 

 

 

Конфигурация 8 

Връзка с гъвкаво 
съединение/муфта. Перково 
колело сглобено “висящо” 
(или с отстъп). Стойки и 
двигател, монтирани върху 
поддържаща база извън 
въздушния приток. 
Максимална температура на 
въздуха 60°C без охлаждаща 
перка, 300°C с охлаждаща 
перка. 

 

 

Конфигурация 9 

Ремъчна предавка. Като 
конфигурация 1 с двигател, 
поставен встрани върху 
поддържаща база. 
Максимална тeмпература на 
въздуха 60°C без охлаждаща 
перка, 300°C с охлаждаща 
перка. 

 

 

Конфигурация 12 

Ремъчна предавка.   
Като конфигурация 1 с 
вентилатор и двигател 
поставени върху рамата на 
основите. Максимална 
температура на въздуха 60°C 
без охлаждаща перка, 300°C с 
охлаждаща перка. 

 

 

Чертеж на посоката на 
позициониране на 
двигателите при ремъчни 
предавки. 

(позиция X и Y могат да бъдат 
реализирани само при 
специални конструкции) 

Z W

XY

 

Чертеж 2-1 Варианти/конфигурации на центробежни вентилатори 
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Конфигурация 6 

Ремъчна връзка. Перково 
колело, сглобено между 
опорните стойки, монтирани 
върху съединителните 
засмукващи настваки във 
вътрешността на въздушния 
приток.  Максимална 
температура на въздуха 40°C, 
с хлабина на лагерите C3 
максимално 60°C.  

 

 

Конфигурация 17 

Връзка с гъвкаво съединение. 
Перково колело, сглобено 
между опорните стойки, 
монтирани върху 
съединителните засмукващи 
настваки във вътрешността на 
въздушния приток. Двигател, 
поставен върху обща, 
поддържаща и вентилатора 
база. Макс. температура на 
въздуха 40°C, с хлабина на 
лагерите C3 макс. 60°C. 

 

 

Конфигурация 19 

Ремъчна връзка. Същтят като 
вариант 6 с монтиран върху 
база двигател, поставен 
върху корпуса. Максимална 
температура на въздуха 40°C, 
с хлабина на лагерите C3 
максимално 60°C. 

 

 

Конфигурация 18 

Ремъчна връзка.  
Същтят като вариант 6 с 
вентилатор и двигател 
поставени върху рамата на 
основите. Максимална 
температура на въздуха 40°C, 
с хлабина на лагерите C3 
максимално 60°C. 

 

 

 

 

 

Чертеж на посоката на 
позициониране на 
двигателите при ремъчни 
предавки. 

(позиция X и Y могат да бъдат 
реализирани само при 
специални конструкции) 

Z W

XY

 

Чертеж 2-2 Варианти/конфигурации на двойно смучещи центробежни вентилатори 

 

 

2.2.2 Oриенрация на вентилатора 

 

Центробежните вентилатори могат да бъдат конструирани с 16 различни начина на ориентиране (8 в 
посока на часовниковата стрелка RD и 8 в посока, обратна на часовниковата стрелка LG). 

Посоката на въртене на един вентилатор се определя от гледна точка на човек, застанал от страна 
на предавката. 

Ориентации RD, LG 180 и 225 са възможни само при съответните конструктивни промени. 

 

Чертеж 2-3 Oриенрация на вентилатора 
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2.2.3 Стандартно разположение на двигателите в зависимост от ориентацията 

Фирма FVI е приела за стандартно позициниране на двигателите като в Чертеж 2-4; поради 
размерите им, сериите DFR-DFS са изключение; при тях двигателят е монтиран в позиция W с начини 
на ориентиране LG90-LG135  и в позиция Z с начини на ориентиране RD90 – RD135. 

 

 

Чертеж 2-4 Стандартно позициониране на двигателите в зависимост от ориентацията 
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2.3 Идентификация на вентилатора 

Табелката представлява единствения начин за идентифициране на вентилатора, признат от 
производителя. Същата трябва да остане непроменена във времето, да не бъде отстранена или 
повредена. На Чертеж 2-5 е представена идентификационната табелка на вентилатора. 

 

 

Чертеж 2-5 Примерна табелка на вентилатора, предмет на наcтоящото ръководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж 2-6 Примерно тълкуване на идентификационната табелка на вентилатора 

Година на  
производство на 

вентилатора 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

FR0901N01AA01 

 FR     901        N1A      RD0           132MA  

Код на клиента 

на FVI (oпция)  

Номер на поръчката на 
клиента на FVI (oпция) 

 

Номер на клиента на 

FVI (опция) 

Вид и харктеристики   
на инсталирания 

двигател 

Дебит на 
вентилатора 

(oпция) 

Общо налягане 
на вентилатора 

(опция) 

 

Сериен номер 

Код за 
идентификация 
на вентилатора 

Серия 
вентилатор 

 

Размер на 
вентилатора 

 

Вид 
перки/Конфигурация/употреба  

 

Размер на  
инсталирания 

двигател 

 

60 

Макс. температура на 
задвижвания въздух в°C 

 

Ръководств
о 

 

Ориентация 
вентлатор 

 

Тегло на 
вентилатора 

Ниво на 
ефективност*  

*В съответствие с Европейски норматив N°327/2011 

Ниво на ефективност 
в оптималната точка 

на ефективност*  

Категория на 
мярката за 

ефективност*  

Захранване с 
инветрер*  Eфективност*  
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2.4 Описание на вентилатора 

 

Принципно, един центробежен вентилатор е направен от следните компоненти (за идентификация на 
компонентите виж Чертеж 2-7): 

 едно перково колело което, посредством ротационно движение, подава необходимата 
ерергия на въздуха (2); 

 един засмукващ вход/гърловина въвличащ въздуха при засмукване (1); 

 един корпус, в който е поставено перково колело със спирална форма (5); 

 един поставка на двигателя (4); 

 една охлаждаща перка между перковото колело и двигателя в случай на образуване на 
въздушна маса с работна температура 60°C (24) 

 предпазители с цел избягване на случаен контакт с всички въртящи се елементи (23-25); 

Движещата сила, позволяваща ротацията на перковото колело, по принцип но не задължително, се 
подава от един двигател (11), тип електрически, свързан с перковото колело директно, което е за 
предпочитане пред други свързващи органи като:  

 ремъчна предавка посредством трапецообразно ремъчно колело или гъвкаво съединение за 
предаване на произведената от двигателя енергия (18-19-20-21-22); 

За този вариант (виж и 2.2.1), по принцип, е предвидена: 

 опорна стойка окомплектована с лагери и вал на предавката за свързване към перковото 
колело и предавката (12); 

 обикновена база за поставяне на вентилатора, двигателя и предавката (10-11); 

Вентилаторът може да бъде доставен с конструктивни варианти, включващи и други, неопоменати по-
горе, компоненти и които трябва да бъдат уточнени в конкретния случай, би могъл да бъде доставен 
и с окмплектоващи допълнителни елементи (както опоменато в стр. от 359 до 369 на “Каталог 
Цетробежни Вентилатори”).  

Вентилатор на фирма FVI се доставя винаги без система за управление и контрол. 

 

 

Чертеж 2-7 Пример на конфигурация 12 с обозначени компонентите на вентилатора 
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2.5 Ползване по предназначение и евентуални допълнителни употреби на 
основание на опит и недопускаема употреба 

Вентилоторът с идентификационна табелка, цитирана на Чертеж 2-5 има следното ползване по 
предназначение: 

Индустриалният центробежен вентилатор е машина, предназначена да придвижва 
газообразна/въздухообразна маса във въздушна верига към която вентилаторът е свързан 
посредством тръби и технически помещения имащи същото предназначение. Обработеният от 
машината въздушен поток постъпва във вентилатора съосово от засмукващата страна и излиза под 
прав ъгъгл от подаващата страната.  

Енергията за преместване на въздушния приток, постъпващ през засмукващия вход към веригата се 
предава посредством въртене на перковото колело във корпуса. В по-голямата част от случаите 
въртенето на перковото колело се дължи на енергията, подадена от електрически двигател както 
вече посочено в точка 2.4 на настоящото ръководствo. 

Вентилаторът трябва да се ползва в поле на дебит както указано в работните диаграми. Ползването 
на вентилатора при дебит, по-нисък от минималната указана в диаграмите стойност, може да 
предизвика нестабилен работен режим от флуидодинамичен и вибрационен характер. 

Центробежните вентилатори имат най-разнообразни приложения, свързани изключително с развитие 
наиндустриални процеси. Следва неизчерпателен списък с някои сектори и примери на приложение:  

 Мелничарство (пневматично транспортиране в мелниците) (серия MEC, VCM,  ART, FQ). 

 Хранително-вкусов сектор (сушене, изпичане, обдухване). 

 Текстил (климатизиране и третиране на въздуха, сушене). 

 Стъклопроизводство (закаляване, въздух за захранване на горелките, циркулация на 
въздуха). 

 Черна металургия (въздух за захранване на горелките и всмукване на димните газове) (серия 
FA, FC, FE, FG /P; серия FS; серия K, KA, KB, KC, KM). 

 Тухларство (въздух за захранване на горелките, циркулация на въздуха, всмукване на 
димните газове). 

 Дървообработване (филтриране, всмукване на прахообразен материал) (серия FA, FC, FE, 
FG /P; серия FS; серия K, KA, KB, KC, KM). 

 Обработване на тютюн (климатизиране и филтриране на продукта, засмукване на димните 
газове) (серия FA, FC, FE, FG /P; серия FS; серия K, KA, KB, KC, KM). 

 Производство на хартия (филтриране, всмукване на прахообразен материал) (серия FA, FC, 
FE, FG /P; серия FS; серия K, KA, KB, KC, KM). 

 Инсталации за боядисване (филтриране, всмукване на прахообразен материал) (серия FA, 
FC, FE, FG /P; серия FR, FS; серия K, KA, KB, KC, KM). 

 Транспорт – морски и железопътен (климатизиране, охлаждане на двигателите). 

 Енергопроизводство (охлаждане на турбините, климатизиране на платформи за извличане на 
петрол). 

 Други, невключени в списъка приложения, но съгласувани с нашия Офис Инжинеринг и/или 
Проучване и Развитие. 

Изклжчват се други, различни от гореописаните видове употреба и по-точно: 

 Функциониране на вентилатора с невъздухообразни въздушни маси или тикива, с 
характеристики, различни от определените в техническата бланка, придружаваща 
вентилатора тъй като биха предизвикали структурни щети на вентилатора с евентуални щети 
за хора и предмети; 

 Функциониране на вентилатора във всички видове на инсталации под налягане 
(съществуващи или дори частично генерирани от вентилатора) надвишаващи с 1,2 Bолта 
стандартното налягане на въздуха тъй като биха предизвикали структурни щети на 
вентилатора с евентуални щети за хора и предмети;   

 Функциониране на вентилатора във всички видове на инсталации, класифицирани по 
Директива Atex 94/9/CE и които работят с потенциално взривоопасен въздух тъй като могат да 
предизвикат възпламеняване/експлозия с евентуални щети за хора и предмети. Изключват се 
специално построените вентилатори с маркировка Atex и тези, чиято категория е подходяща 
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за зоната на инсталиране, придружени от съответната документация по специфичния по 
материята закон; 

 Функциониране на вентилатора в химически инсталации в които обработваният въздух е 
високо корозивен за материалите от които е изработен вентилатора или при наличие на 
силно токсичен въздух и вентилатор, чиито производствена структура на корпуса и начин на 
уплътняване не са прдходящи за това приложение тъй като биха предизвикали структурни 
щети на вентилатора с евентуални щети за хора и предмети;  

 Функциониране на вентилатора в инсталации в рудодобивната промишленост и с подземни 
съоръжения, тъй като могат да предизвикат допълнителни щети, непредвидени при употреба 
на вентилатора над земята и евентуални щети за хора и предмети. 



 

MVC 02 корегирано 2 юли 2015  19 от 129 

 

2.6 Жизнен цикъл на вентилатора 

 

Надежността на всички компоненти е гарантирана от производствен процес със сертификат ISO 9001 
и от спазването на редовните срокове на програмирана поддръжка, отбелязани в параграф 12.3 на 
настоящото ръководство. 

Компонентите, износващи се при нормална употреба са: 

 

 лагерите, чиято теоритично изчислена продължителност на работа по норма е 40000 часа 

 ремъците на предавката, чиято теоритично изчислена продължителност на работа е 25000 
часа 

 

По причини за безопасност, електрозаварените с нишка предпазители се сменят на всеки 2-3 години. 

 

Ако се предположи, че вентилаторът ще бъде ползван на постоянна скорост, на 2 работни смени, 
отговарящи на 16 часа, изчислени за 250 дни в годината, предполагаемият жизнен цикъл на 
перковото колкло е 40000 часа. 

В случай на усилено ползване, това ограничение трябва да бъде намалено. Преценяването на такава 
ситуация трябва да се извършва заедно с Техническата служба на фирма FVI. 

В специфичния случай на работа при работен цикъл с променлива скорост, жизненият цикъл на 
перковото колело се определя за всеки специфичен случай и при всички случаи е договорен с 
Техническата служба на фирма FVI. 

Едно перково колело, дори и въобще да не е работило, ако е съхранявано на склад за повече от 10 
години, преди да бъде пуснато в действие, трябва дабъде подложено на проверка за изправност от 
страна на фирма FVI. 
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3 ПРЕПОРЪКИ И ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

3.1 Начин на инсталиране: обща информация 

 

 

 

Вентилаторите могат да бъдат инсталирани по  4 различни начина на 
основание норма UNI EN ISO 13349: 

 ТИП A : СВОБОДНО ЗАСМУКВАНЕ И СВОБОДНО ПОДАВАВНЕ; 

 ТИП B : СВОБОДНО ЗАСМУКВАНЕ И СВЪРЗАНО КЪМ ТРЪБА ПОДАВАНЕ; 

 ТИП C : СВЪРЗАНО КЪМ ТРЪБА ЗАСМУКВАНЕ И СВОБОДНО ПОДАВАНЕ; 

 ТИП D : СВЪРЗАНО КЪМ ТРЪБА ЗАСМУКВАНЕ И ПОДАВАНЕ. 

 

По принцип фирма FVI не знае и не може да знае кой от горепосочените начини ще бъде 
избран и реализиран от потребителя, и освен ако по договор не е установено по различен 
начин, вентилаторът се доставя по начин на инсталиране тип D. Отговрящият по проектиране 
на инсталацията, заедно с крайния потребител, трябва да извърши анализ на рисковете, 
отнасящи се до типологията на предварително избрания вид монтаж. 

В зависимост от начина, по който се възнамерява да се инсталира и включи вентилатора в 
инсталацията, трябва да бъдат предразположени следните защитни устройства/предпазители, на 
базата на избрания тип: 

 Инсталация тип A: фиксирани предпазители FVI, инсталирани при засмукването и при подаването; 

 Инсталация тип B: фиксиран предпазител FVI, инсталирана само при засмукването; 

 Инсталация тип C: фиксиран предпазител FVI, инсталирана само при подаването; 

 Инсталация тип D: без фиксиран предпазител при всмукването и при подаването. 

Проектиращият инсталацията и потребителят трябва да подсигурят на системата от тръбопроводи 
съответните защитни устройства, отговарящи на реализираните връзки на тръбопроводите както 
следва: 

 Инсталация тип A: без защита (няма тръби); 

 Инсталация тип B: фиксиран предпазител, монтирана на подаващата тръба; 

 Инсталация тип C: фиксиран предпазител, монтирана при засмукващата тръба; 

 Инсталация тип D: фиксиран предпазител, монтирана както при засмукващата, така и при 
подаващата тръба. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случай, че по договор не е установено по различен начин, вентилаторът се 
доставя с начин на инсталиране тип “D” на основание UNI EN ISO 13349. 

Винаги проверете начина на инсталиране с цел безопасност на инсталацията. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случай, че по договор не е установено по различен начин, вентилаторът и 
предпазителите могат да бъдат инсталирани като отделна единица и не трябва да 
бъдат поставяни в зависимост от въздействието на динамиката на въздушния 
приток, дължащ се на други монтирани на същата инсталация машини.  

По отношение на предпазителите, които трябва да бъдат монтирани на тръбите за канализиране, в 
зависимост от проекта, трябва да ограничат достъпа до онези части на вентилатора и на 
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допълнителните елементи, които биха предизвикали наранявания. Освен това, трябва да бъдат 
солидно изработени, така че да издържат на въздействия от страна на машината и на среда. 

Фирма FVI съветва потребителя и/или прокетантa на инсталацията да проектира, реализира и 
монтира предпазителите на базата на критериите в норматив UNI EN ISO 12499. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Дори при наличието на предпазители (независимо от условията на доставка и 
инсталиране) вентилаторът може да бъде опасен поради ефекта на засмукване или 
задвижен въздух. 

В зависимост от размера на вентилатора, тази опасност може да бъде и 
СМЪРТОНОСТНА 

Рискът човек да бъде смачкан върху мрежата при засмукващия вход може да бъде 
фатален или може да предизвика сериозни щети за здравето (смачкване на части от 
тялото, загуба на съзнание). 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Съветваме ви да ползвате приспособления, в състояние да ограничат достъпа до 
помещението с вентилатора докато е в движение или да отдалечите хората 
посредством фиксирани предпазители, дистанциращи засмукващия вход на 
вентилатора. 

По този въпрос консултирайте норматив UNI EN ISO 13349 e UNI EN ISO 12499. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

Всеки месец проверявайте ефективността на всички предпазители; в случай на 
износване, повреда или счупване подменете незабавно съответните елементи. 

 

Предпазителят трябва да бъде фиксирана по сигурен начин в съответната позиция; ползвайте 
система на фиксиране, която не се разхлабва от вибрациите и за чието отстраняване трябват 
специфични инструменти. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При стартиране, а също така и според предвидените интервали на поддръжка, 
контролирайте коректното затягане на болтовете и с помощта на виброметър, 
проверете нивото на вибрации на вентилатора, като въведете ниво на 
аларма/повреда (виж Параграф 12.3). 

 

При всички положения, отговарящия по монтажа е отговорен и трябва да гарантира подходящо ниво 
на защита от рискове при случаен контакт с движещи се части и органи.  

Монтажникът и потребителят трябва да имат пред вид и рискове от друго естество, в частност 
произхождащите от достъпа на външни тела и от задвижването на газове: взривни, 
възпламенителни, токсични или с висока температура. 

Освен това, трябва да бъдат взети под внимание и рисковете, свързани с поддръжката, която трябва 
да бъде извършена в условията на максимална безопасност, посредством изолиране на вентилатора 
от двигателя или по друг подходящ начин. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Необходимо е изработването на процедура за безопасност при достъп до 
вентилатора, имайки пред вид упътванията на производителя, данните от анализа 
на рисковете на мястото на инсталиране и нормите по безопасност на  работната 
площадка. 
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3.2 Инсталиране вариант A: инструкции за монтиране, инсталиране и свързване 

 

В случай на инсталиране вариант А, тъй като засмукването и подаването не са прикачени към 
тръбопроводи, трябва да бъдат предвидени предпазители както на засмукването, така и на 
подаването. 

Размерите на предпазителите могат да бъдат взети от чертежите на габаритите в каталога, от 
програмите на чертежи в мащаб и не в мащаб, които могат да бъдат свалени от резервираната зона в 
сaйта или от чертежи на габаритите, евентуално доставени със задължителната документация към 
доставката. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Предпазителите са проектирани срещу случайни удъри и за да издържът на 
налягането, създадено единствено от вентилатора на който са монтирани. 

Ако е доставен отделно, всеки един предпазител може да бъде инсталиран 
единствено на вентилатора, за който е проектиран. Следователно, ако 
предпазителят е поpъчан отделно, задължително трябва да бъдат посочени 
данните на вентилатора на който ще се монтира (сериен номер). 

 

Посредством болтове, на подаването трябва да бъде монтиран предпазителя BP, изработен от 
мрежа c квадратна структура, заварена за фланец със същите размери като съответния притискащ 
фланец на вентилатора (виж Чертеж 3-1). 

Видът и броят на необходимите винтове е посочен в Таблица 3-3, а точката на затягане е посочена в 
Таблица 12-1. 

 

 

Чертеж 3-1 Предпазител - мрежа BP 

 

Посредством винтове, на засмукването трябва да бъде монтирана мрежа RC или RQ в зависимост от 
размерите на на серията на вентилатора (виж Чертеж 3-2 и Чертеж 3-3) 

Видът и броят на винтовете, необходими за тяхното сглобяване, е посочен съответно в Таблица 3-1 и 
в Таблица 3-2, при всички положения трябва да имате пред вид Таблица 12-1, що се отнася до 
точката на затягане. 

Схемите за монтиране на предпазителите RC, RQ и BP са илюстрирани съответно на Чертеж 3-4, 
Чертеж 3-5, и Чертеж 3-6. 

. 
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Чертеж 3-2 Предпазител - мрежа RC Чертеж 3-3 Предпазител - мрежа RQ 

 

 

3.3 Инсталиране вариант B: инструкции за монтиране, инсталиране и свързване 

 

В случай на инсталиране вариант В, тъй като засмукването е свободно, а подаването на вентилатора 
е свързано към тръби, трябва да бъдат предвидени предпазители на засмукването. 

Размерите на предпазителите могат да бъдат взети от чертежите на габаритите в каталога, от  
чертежите в мащаб и не в мащаб, които могат да бъдат свалени от резервираната зона в сaйта или 
от чертежa на габаритa, евентуално доставен със задължителната документация към доставката. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Предпазителите са проектирани срещу случайни удъри и за да издържът на 
налягането, създадено единствено от вентилатора на който са монтирани. 

Ако е доставен отделно, всеки един предпазител може да бъде инсталиран 
единствено на вентилатора, за който е проектиран. Следователно, ако 
предпазителят е поpъчан отделно, задължително трябва да бъдат посочени 
данните на вентилатора на който ще се монтира (сериен номер). 

 

Посредством винтове, на засмукването трябва да бъде монтирана мрежа на серията RC или на 
серията RQ в зависимост от размерите на серията на вентилатора (виж Чертеж 3-2 и Чертеж 3-3). 

Видът и броят на гайките или винтове, необходими за тяхното сглобяване, е посочен съответно в  
Таблица 3-1 и в Таблица 3-2 при всички положения трябва да имате пред вид Таблица 12-1 що се 
отнася до точката на затягане. 

Схемите за монтиране на предпазителите RC и RQ са илюстрирани съответно на Чертеж 3-4 и на 
Чертеж 3-5. 
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3.4 Инсталиране вариант C: инструкции за монтиране, инсталиране и свързване 

 

В случай на инсталиране вариант C, тъй като засмукването е свързано към тръби, а подаването e 
свободно, трябва да бъдат предвидени предпазители на подаването. 

Размерите на предпазителите могат да бъдат взети от чертежите на габаритите в каталога, от 
чертежите в мащаб и не в мащаб, които могат да бъдат свалени от резервираната зона в сaйта или 
от чертежa на габаритa, евентуално доставен със задължителната документация към доставката. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Предпазителите са проектирани срещу случайни удъри и за да издържът на 
налягането, създадено единствено от вентилатора на който са монтирани. 

Ако е доставен отделно, всеки един предпазител може да бъде инсталиран 
единствено на вентилатора, за който е проектиран. Следователно, ако 
предпазителят е поpъчан отделно, задължително трябва да бъдат посочени 
данните на вентилатора на който ще се монтира (сериен номер). 

 

Посредством винтове, на подаването трябва да бъде монтиран предпазителя BP, изработен от 
мрежа c квадратна структура, заварена за фланец със същите размери като съответния притискащ 
фланец на вентилатора (виж Чертеж 3-1). 

Видът и броят на необходимите винтове е посочен в Таблица 3-3, а точката на затягане е посочена в 
Таблица 12-1. 

Схемата за монтиране на предпазителя BP е посочена на Чертеж 3-6. 
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3.5 Схема на монтаж и набор от болтове за фиксиране на предпазителите RC, RQ 
и BP 

В зависимост от размерите на вентилатора, фиксирането на предпазителите RC/RQ на засмукването 
може да бъде реализирано посредством щифтове или с помощта на винтове, както е показано на 
Чертеж 3-4 и на Чертеж 3-5. 

Hеобходимите винтове са посочени съответно в Таблица 3-1 и Таблица 3-2. 

. 

 

 

Чертеж 3-4 Схема за монтиране на мрежа RC или RQ на щифтовете на засмукващия вход 

 

 

ФЛАНЕЦ ГАЙКА БР. 

125 M6 4 

140 M6 4 

160 M6 4 

180 M6 4 

200 M6 4 

224 M6 4 

250 M8 4 

280 M8 4 

315 M8 4 

355 M8 4 

400 M8 4 

450 M8 12 

500 M8 12 

 Мрежа RC/RQ 

Гайк
а 

Щифт 

Засмукващ 
вход 

Пластина за фиксиране  
на мрежата, производство   
Ferrari 
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ФЛАНЕЦ ГАЙКА БР. 

560 M8 12 

630 M8 12 

710 M10 16 

800 M10 16 

900 M10 16 

1000 M10 24 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

Таблица 3-1 Размер и брой на фиксиращите гайки на мрежите RC или RQ върху щифтовете 

 

 

Чертеж 3-5 Схема за монтиране на мрежа RC или RQ на повърхностните резби на корпуса 

 

ФЛАНЕЦ ВИНТ* БР. 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

*   дължината на винта зависи от модела на мрежата и от модела на вентилатора 

Таблица 3-2 Размер и брой на фиксиращите винтове за мрежа RC или RQ върху резбите на корпуса 

Пластина за фиксиране на 
мрежата, производство Ferrari 

Мрежа RC/RQ 

Засмукващ 
вход 

Страна на корпуса 
на вентилатора 

Болт 
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На подаването се ползва предпазител с мрежа BP според следната схема 
 

 

Чертеж 3-6 Схема за монтиране на предпазител BP 

ФЛАНЕЦ ВИНТ БР. 

90x63 M8x25 4 

100x71 M8x25 4 

112x80 M8x25 4 

125x90 M8x25 6 

140x100 M10x30 6 

160x112 M10x30 6 

180x125 M10x30 6 

200x140 M10x30 8 

224x160 M10x30 8 

250x180 M10x30 10 

280x200 M10x30 10 

315x224 M10x30 10 

355x250 M10x30 10 

400x280 M10x30 14 

450x315 M10x30 14 

500x355 M10x30 14 

560x400 M12x40 14 

630x450 M12x40 14 

710x500 M12x40 16 

800x560 M12x45 14 

900x630 M12x45 18 

1000x710 M12x45 18 

1120x800 M16x50 20 

1250x900 M16x50 24 

1400x1000 M16x50 24 

1600x1120 M20x60 28 

1800x1250 M20x60 32 

2000x1400 M20x60 34 

2240x1600 M20x60 40 

2500x1800 M20x60 44 

2800x2000 M20x60 48 

Таблица 3-3 Размер и брой на фиксиращите винтове за мрежа BP 

Предпазител BP Фланец на вентилатора 

Гайка 

Еластична шайба 

Плоска шайба 

Винт 

Плоска шайба 
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Правилно монтиране: 

 
 Проверете коректната ориентация на 

предпазителя  
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3.6 Инсталиране вариант D: инструкции за монтиране, инсталиране и свързване 

 

В случай на инсталиране вариант D, тъй като както засмукването, така и подаването са свързани към 
тръби, не се налага инсталиране на предпазители нито на засмукването, нито на подаването на 
вентилатора. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Проектиращият инсталацията има задачата да провери дали в крайщата на 
засмукващия и на подавашия приток е необходимо поставянето на подходящи 
предпазители. 

 

 

За инсталиране варианти B,C,D ви съветваме да прикачите към тръбите като 
монтирате между тях и вентилатора едно съединение против вибрациите, така че 
да компенсирате евентуални несъосности, да ограничите разпространяването на 
вибрации и евентуални обтягания на структурата. 

 

Изборът на вида стандартно съединение против вибрации при не особено сложни приложения зависи 
от два основни фактора: 

 съдържание на прах в канализирания въздух 

 температура на въздуха 

 

Чист въздух 

Съединение вид 2 

< 60°C без накладка против 
износване 

Съединение вид 3 

<300°C без накладка против 
износване 

Прашен въздух 

Съединение вид 5 

< 60°C с накладка против 
износване 

Съединение вид 6 

<300°C с накладка против 
износване 

 

Съединенията вид 2,3,5,6 не могат да бъдат ползвани на вентилатори, предмет на Директива ATEX 
94/9/CE. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Съединението против вибрации е подходящо за инсталиране на едностепенен 
вентилатор и не трябва да бъде подчинено на ефектите на хидродинамиката, 
дължащи се на други машини, монтирани на същата инсталация.  

 

В случай на специфична употреба, на пример канализиране на въздух с висока температура, особено 
агресивен въздух поради наличието на химични съставки или необходимостта да бъде гарантираното 
уплътнението на съединението, трябва да бъдат ползвани специални съединения. 

В този случай потребителят или проектиращият инсталацията трябва да се обърне къи Техническата 
служба на фирма FVI. 
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3.7 Рискове, свързани с маневри и/или неправилна аномална употреба, предвидими на 
базата на опита 

 

 При преместване, повдигане и инсталиране спазвайте винаги уточненото в настоящите 
инструкции. 

 Абсолютно е забрането ползването на вентилатора в условия, различни от посочените в 
табелката.  

 Абсолютно е забранено неутрализирането, отстраняването, модифицирането или 
предизвикването на неефективност на която и да било система за безапасност, предпазител 
или контрол както на отделните системи, така и на самия ветилатор.  

 Не вкарвайте ръцете или която и да било част от тялото в близост до движещи се части; не 
разбивайте входовете/достъпите.  

 Забранено е протягане на части от тялото извън предпазителите. Забранено е ползването на 
средства, увеличвавщи естествения достъп. 

 Забранено е ползването на вентилатора в атмосфера или среда с риск от взрив с изключение 
на вентилаторите, отговарящи на норматив ATEX 94/9/CE. 

 Забранено е неупълномощен оператор да извършва интервенции по евентуални дефекти или 
аномалии на функционирането на вентилатора и/или да променя типологията на 
функциониране и инсталиране. 

 

 Трябва да се внимава, така че във вентилатора да не бъдат вкарвани въздушни маси с    
  характеристики, различни от определените в настоящото ръководство (техническа бланка). 

 В края на която и да било непрограмирана интервенция при която са били отстранени 
предпазителите, бариерите и други защити, преди да пуснете вентилатора в действие, 
поставете на място и проверете коркетното позициониране на същите и тяхната ефективност. 

 Всички предпазители и системи за безопасност трябва да бъдат винаги идеално ефективни. 
Дори и упътващите табелки, предупредителните символи и символите за опасност трябва да 
бъдат изцяло запазени и на предопределеното за тях място. 

 Ако трябва да търсите причината за каквато и да било повреда или авария по вентилаторите, 
придържайте се към всички предпазни мерки, описани в ръководството, в състояние да 
предотвратят каквито и да било щети по хора или предмети. 

 Помнете че трябва да затегнете всеки фиксиращ винт, болт или гайка на всеки механичен 
елемент, предмет на регулиране или насторйка, както е описано в Таблица 12-1. 

 Преди да пуснете вентилатора в действие проверете дали всички предпазители и системи за 
безопасност са инсталирани и функционират правилно; в противен случай е абсолютно 
забрането пускането в действие; незабавно информирайте отговорящия по вътрешната 
безопасност или отговарящия по цех. 

 Операторът трябва да има Приспособление за Индивидуална Защита (ПИЗ) както по закон; 
забранени са обемните дрехи и различни допълнителни принадлежности (вратовръзки, 
широки ръкави и др.). 

 Задвижената от вентилатора въздушна маса трябва да бъде надлежно контролиранa за 
токсични и/или запалими вещества, независимо че не е предвидено при употреба. 
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3.8 Други рискове, свързани с вентилаторите както по норматив UNI EN ISO 12499 

Специфичните рискове, описани по-долу, се дължът на механичните аспекти на вентилатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човек може да получи увреждане в резултат на: 

a) въвличане между подвижна и неподвижна част, например между перковото колело 
и корпуса или друга неподвижна част на вентилатора; 

b) въвличане между две подвижни части, например между ремъка и ремъчното 
колело; 

c) въвличане във вентилатора при засмукване на въздушната маса; в резултат се 
получава контакт между вала и перковото колело; 

d) контакт с подвижна част, например перковото колело; 

e) изхвърляне към подаващия вход на частици, в следствие на въвличане на твърди 
или течни остатъчни тела, несвързани с процеса или намиращи се в засмукваната 
среда; 

f) въвличане към входа на вентилатора на предмет и следващо изхвърляне с висока 
скорост към засмукващия вход или към подаването; 

g) структурни дефкети на компонентите на вентилатора; 

h) контакт с повърхности на вентилатора с опасна температура, например под - 20 
°C или над + 50 °C; 

i) при работа с топли въздушни маси, на нивото на отвора за преминаване на 
тразмисионния вал, могат да се появят “режещи струи” въздух, предизвикващи 
изгаряния или опарвания; 

l) задвижената въздушна маса може да бъде вредна или да съдържа вещества които, 
в случай на изтичане, могат да бъдат опасни (токсични и/или възпламеняеми); 

m) опасност, произхождаща от прекалено високата скорост на двигателя, която 
може да предизвика счупване на части от машината; 

n) засмукването на въздух с аномална, по-висока от установената температура, 
може да предизвика структурни деформации, неправилно функциониране и опасност. 

 

3.8.1 Специфични рискове при инсталиране на вентилатора 

 При фиксиране/монтиране на вентилатора, потребителят трябва да предвиди добро нивелиране; 
едно грешно нивелиране може да предизвика аномални вибрирации на вентилатора, които могат 
да предизвикат, във времето, деформации и/или счупвания с откачане на части на самия 
вентилатор и включително и смъртен риск за изложените хора. 

 Освен това, потребителят трябва да осъществи електрическите връзки на корпуса или на 
структурата на вентилатора към заземяването на инсталацията, за да избегне евентуално 
образуване и натрупване на електорстатично натоварване. 

 Ако са инсталирани, всички евентуални предпазители трябва да останат коркетно свързани с 
вентилатора посредством всички фиксиращи елементи (винтове, болтове и др.); отстраняването 
на който и да било фиксиращ елемент би компроментирало функционалността и изолацията на 
защитата. 

 Стандартният вариант вентилатор не може да бъде ползван в потенциално взривна среда. 

 Мястото на инсталиране на вентилатора трябва да бъде поддържано чисто; евентуални петна от 
олио или вода трябва да бъдат незабавно отстранени. 

 Трябва винаги да бъде спазвано минималото разстояние за инсталиране, както по ръководство, с 
цел гарантиране на правилното функциониране без допълнителни рискове; едно неправилно 
позициониране би могло да компроментира коректното функциониране на вентилатора. 
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3.8.2 Специфични рискове с вентилатора при поддръжка 

 По време на поддръжка и чистене на перковото колело, обърнете особено внимание на неговата 
ротацията, би могло да предизвика омотаване и врязване в неподвижните части на корпуса. 

 

ВНИМАНИЕ:  

Когато вентилаторът не се захранва ротиращите части могат все още да са в 
движение поради преминаващия през вентилатора въздух както по естествени 
причина, така и в следствие на движеща се въздушна маса от вентилатор, 
намиращ се в други чaсти на системата от свързани тръбопроводи или по 
инерция на перковото колело след изключване на машината; и в тези случаи 
съществува риск от омотаване или прерязване при контакт с фиксираните части на 
корпуса. 

 Необходимо е програмиране и извършване на редовна поддръжна дейност на вентилатора с цел 
да бъдат избегнати механични повреди или счупвания, предизвикани от износване или от 
недостатъчна поддръжка (виж параграф 12.3). 

 

 

ВНИМАНИЕ АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА:  

 Извършваенто на каквато и да било поддръжна дейност без да бъде проверено 
дали перковото колело на вентилатор де факто е спряло. След изключване на 
системата за пускане в действие, перковото колело продължава да се движи за 
няколко минути преди да спре окончателно. 

 Започването на каквато и да било поддръжна дейност по вентилатора 
(включително и смазване) преди да сте изключили централното захранване. 

 Чистенето на вентилатора по време на работа.  

 Отваряне на предпазителите или вратите за инспекция на вентилатора по 
време на работа на същия. 

 

3.8.3 Рискове, свързани със средата 

Вентилаторите FVI са проектирани за да работят и издъджат при нормални условия на работа. 

Наличието на : 

 вибрации 

 корозивни агенти (прахове, газ, изпареня, мъгла) 

 високи температури 

 кондензация 

 твърди тела 

 особени завихряния 

 въздушни течения 

 разлика в електрическия потенциал, дължащ се на инсталацията 

могат да компроментират и намалят живота на компонентите, предимно на предпазителите. 

Тъй като е невъзможно да бъде установен общ критерий, вземащ под внимание сумата от всички 
тези ефекти, съветваме ви да изработите такъв план за периодичен контрол в зависимост от 
реалното износване, който, при всеки следващ контрол, да отчита евентуалните промени в 
структурните характеристики. 

 

3.8.4 Рискове, свързани с вибрациите 

Вибрациите са основния фактор, влияещ върху продължителността на функциониране и 
безопасността на вентилатора; по тази причина е необходим стриктен контрол на тяхното количество 
по време на функциониране и повреме на работния цикъл на същия. 
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Международният нормативен документ установява допусканото полето и класификацията на 
ротационните машини ISO 1940/1 e ISO 2372, в частност ISO 14694 определя тези стойности за 
индустриалните вентилатори. 

За изделията на FVI се взема пред вид установеното в категория BV3 от същия норматив. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Липсана на контрол на вибрациите може да предизвика ситуация на голяма опасност 
и да компроиентира цикъла на живот на вентилатора. 

 

В случай че не се обърне внимание на вибрациите, те могат да: 

 предопределят образуването на пукнатити, предизвикавщи неочаквани счупвания в структурата 

 предизвикат работа на лагерите до задиране (с резултат опасно висока температура) 

 предизвикат разхлабване на части от сглобките и на точките на затягане (болтове) 

 преизвикат увеличаване на шума. 

Фирма FVI препоръчва интегритането на системата за управление и контрол на вентилатора с 
включването на система за постоянен контрол на вибрациите и на температурата на лагерите. 

В зависимост от всяка една отделна функция и начин на ползване на вентилатора, е желателно да 
бъде определено “ниво на аларма”, отнасящо се до вибрациите на вентилатора и до работната 
температура на лагерите. 

 

 

Контролирането на вибрациите и на температурата улеснява превентивната  
дейности с цел избягване на нещастни случаи. 

 

3.8.5 Рискове, свързани с работната скорост 

Една по-висока от предвидената по проект скорост може да предопредели условия на риск поради 
намаляване на продължителността на работа на движещите се части.  

При повреда или неправилно функциониране могат да се създадат условия на висока скорост, 
дължаща се на: 

 грешка в логиката на контрол 

 късо съединение на отчитащите елементи 

 повреди в драйвъра или в инвертера 

 механични счупвания на компоненти, в частност на валовете или на кодификаторите. 

 

ВНИМАНИЕ: 
 

 не превишавайте максималната ротационна скорост на предвидена от FVI 

 не ползвайте работни цикли ON-OFF освен ако не са изрично потвърдени от 
FVI 

 не ползвайте цикли с променлива скорост освен ако не са изрично потвърдени 
от FVI 

 не подлагайте вентилатора на температурни градиенти по-високи от 3 
°C/минута.  
 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Наличието на дори и ограничена във времето висока скорост, може да предизвика 
необратими щети и да предопредели много опасни рискови ситуации. В никой случай 
не превишавайте указаната от FVI максимална скорост. 
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По време на нормално функциониране могат да се създадат условия за висока скорост, поради 
стартирането и моторизирането, в частност ако вентилаторът е доставен с вал без задвижване. 

В този случай потребителят трябва да провери и гарантира коректното допълнително инсталиране. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

C цел да се избегне функциониране на по-висока от указаната от FVI скорост, в 
случай на пускане на двигателя чрез инвертер или електронна систма за контрол на 
скоростта, cхемата за управление и контрол трябва да бъде снабдена със 
съответните уреди които да отчитат, посочват и ограничават ротационната 
скорост на перковото колело. 

 

Изработването на предавката от страна на потребителя или на монтажника представлява критичен 
момент от гледна точка на безопасността. 

Предавката е съставна част от машината; нейното изработване предполага етап на проектиране и 
познаване на параметрите по проекта на фирма FVI. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

За изработване на цялата предавка и/или монтиране само на двигателя, 
потребителят и/или монтажникът трябва винаги ди изискат “документа за 
спецификация на предавката”. Абсолютно се забранява изработването на предавки 
със съединения, ремъци и ремъчни колела, различни от предвидените видове в 
“документация за спецификация на предавката”. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случай, че за пускане в действие на вентилатора не се ползва инвертер, 
абсолютно се забранява ползването на зъбчати ремъчни колела, тъй като могат да 
повредят непоправимо структурата на вентилатора. Консултирайте се с 
Техническата служба на фирма FVI. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Условия на висока скорост могат да се появят при грешка при стартиране на 
вентилатори с директна предавка. 

 

В случай на венилатори с дирекна връзка/трансмисия с голяма мощност, стартирането представлява 
силно стресов момент за ротиращите механични органи. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

При над 15 kW трябва да бъде предвидено постепено пускане за да се избегне 
пренатоварване на системата на предавката с риск от счупване на органите. 

 

В случайна на доставка без ел.двигател, едно грешно ел.свързван на същия или грешен избор на 
двигател, може да предизвика работна скорост по-висока от тази по проект, тъй като броя на 
оборотите на един асинхонен двигател зависи от честотата и от броя на полюсите. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Вентилаторите са изработени за захранване с честота 50 Hz. 

В случай на ползване на честота на зaхранване различна от тази по проект, 
задължително се косултирайте с производителя и не захранвайте без разрешение 
от негова страна. 
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Ползването на различна от предвидената по проект захранваща честота оказва влияние върху всички 
характеристики на вентилатора. Промяна на условията на ползване изисква цялостно обновяване на 
техничкския лист на вентилатора. 

В случай на ползване на вентилатора на непостоянна скорост, с многократно пускане и спиране по 
време на работния цикъл, механичните въздействия на които са подложени въртящите се части 
могат да да окажат влияние върху продължителността на тяхното ползване. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случай на ползване на вентилатора в работен цикъл с непостоянна скорост по-
ниска от 30 мин., този цикъл трябва да бъде подложен на одобрение от страна на 
Техническата служба на фирма FVI, която ще трябва да даде съгласието си и да 
информира за намаляване на интервалите на поддръжка и на цикъла на живoт на 
вентилатора.  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Функционирането на вентилатора в много широк обхват на скорост може да доведе 
до функциониране с много силни вибрации когато се стигне до определената 
точката на резонанс на системата, от която вентиалторът е само един от 
компонентите.  

Избягвайте да работите със скорости, съвпадащи със структурните резонанси и 
ако това е невъзможно, променете една от променливите стойности в състояние 
да промени честотата на резонансa на системата като, например, ползвате 
различен вид амортизатори. 

 

В случай, че е необходима промяна на посоката на движение на вентилатора или при ново пускане, 
дейността трябва да бъде извършена само при недвижещо се, изцяло спряло перково колело. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Инверсия на движението на вентилатора или стартиране с перково колело в 
обратна посока на въртене, може да предизвика счупване на лопатките и/или на 
шарнира на самия ротор, евентуално, изхвърляйки метални части. 

 

Подмяна на движещи се части с неоригинални резевни части, в случай че са изработени от различен 
материа (например inox AISI 304, inox AISI 316L / Corten), могат да създадат условия на работа 
различни от тези по проект. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Спазвайте максималната скорост в зависимост от температурата, както по 
каталог; за перкови колела, изработени от неръждаема стомана намалете 
скоростта с 10%, за предавъчни валове от неръждаема стомана намалете 
скоростта с 20%; спазвайте написаното върху приложените към вентилатора 
табелки на предавката. 

 

Работа със скорост, значително по-ниска от номиналната, т.е до 40%, (само ако не е указано по 
различен начин от FVI) може да компроментира охлаждането на двигателя и на лагерите и 
евентуално да доведе до неправилно функциониране поради увеличаване на температурата. По 
отношение на електрическата част, съветът към потребителя и към мотажника е да предвиди 
подходяща защита при стартиране или защита на двигателя, евентуално поставяйки 
накладки/датчици за теримчно отчитане и в случай на необходимост, да ползва сервовентилиран 
двигател. 

Трябва да бъдат избегнати явления на резонанс на структурата, които могат да се появят в условията 
на определена скорост на въртене и които биха имали негативен ефект върху нейната цялост. 
 



 

 36 от 129 MVC 02 корегирано 2 юли 2015 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Явления на нискочестотен резонанс би компроментирал цялостта на структурата. 

 

3.8.6 Рискове, свързани със звукови емисии 

Фирма FVI проектира своите вентилатори като се старае да отстрани предизвикания от тях шум още 
при самото производство. Независимо от това, по време на нормалната си работа, вентилаторите се 
проявяват като звуков източник. 

Спектърът на честота на звуковата емисия зависи от размерите и от структурата на вентилатора, 
както и от начина на ползване (обороти, засмуквана въздушна маса и др.). 

В лабораториите си и в сътрудничество с TUV, Фирма FVI е извършила отчитане на акустичните 
емисии на вентилаторите на базата на нормите EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Тестовете са извършени на машини, подобни на описаните в настоящото ръководство като 
съответните стойности на звукова мощност и налягане са приведени в Таблица 3-4, Таблица 3-5, 
Таблица 3-6 и Таблица 3-7. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Вибрациите и шума са директно свързани. Спазването на указанията за коректно 
инсталиране с цел довеждане вибрациите до минимум, е важно толкова, колкото 
спазването на указанията с цел намаляване на шума. 

 

Тъй като шумът на вентилатора може да бъде повлиян от външни екзогенни фактори, които могат да 
окажат влияни върху общия шум като: 

 размери на средата, в която е инсталиран вентилатора 

 наличие, в близост до вентилатора, на статични елемени (например стени) 

 наличие на други машини, източници на шум 

фирма FVI приканва потребителя да извърши отчитане на нивото на шум в работната среда. Във 
връзка с това, обърнете внимание, че наличието на други работещи машини създава “наслояване на 
явленията” и резонанс, които умножават шума в средата. 

Освен това, в ограничени пространства или ако вентилаторът е инсталиран до стена, ефектът на 
отражение и на резонанс на структурите (стени и таван) е показателен, експоненциален. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Избявайте монтирането на вентилатор в зони, които биха увеличили риска от шум. 

 

Определянето на рисковете за работещите при подлагане на шум не е задължение на фирма FVI, 
която само посочва стойностите, несигурните ситуации, нормативите или критериите, приложени при 
отчитането. 

Както е предвиено по норматив, самият потребител трябва да извърши специфични измервания и да 
прецени нивото на излагане на шум на персонала, определяйки: 

 източниците на шум и тяхната относителна важност 

 средното време на излагане на шум на всеки работещ 

 количеството на директния и отразен шум 

 шумът, предаден от структурите не по въздушен път.  
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ВНИМАНИЕ: 

Избягвайте работни позиции, които увеличават риска от шум за оператора. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При намаляване на времето на подлагане на шум и ползване на Приспособление за 
Индивидуална Защита на слуха намалявате рисковете, произхождащи от шума. 

 

Ако излагането на шум, по отношение на налягането, е по-високо от 80 dBA работодателят трябва да 
снабди работещите с Приспособление за Индивидуална Защита на слуха (ПИЗ на слуха); в случай че 
излагането на шум е равно на или над 85 dBA, работодателят трябва да направи всичко възможно, за 
да гарантира, че работещите ползват приспособление за индивидуална защита на слуха. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

При звуково налягане над 100 dBA, дори и с ПИЗ на слуха, персоналът трябва да се 
приближвав до вентилатора само ако той е изключен. 

 

3.8.7 Обща информация, отнасяща се до данните от шума 
 

Ниво на звуковата мощност LwA 

Представлява средната стойност на звуковата мощност, излъчена в средата от вентилатора, 
канализиран към засмукването и към подаването, изразена в dBA (стойност, премерена по скала A). 

Стойност при канализиран въздух с гъстота 1,226 Kg/m3, при максимална допустима стойност на 
въртене на перковото колело и при работа в оптималната точка на кривата на характеристиките. 

Предполага се, че вентилаторът е поставен в свободно поле или, при всички положения, в зона, 
чиито размери не предизвикват значителен отзвук и е позициониран на равна и твърда повърхност. 

Евентуалното увеличаване на общата стойност на шума, дължащо се на двигателя, на системата на 
предавката и на наличието на допълнителни елементи не се взема под внимание. 

Освен това, стойността на общия фон на шума в средата на инсталиране е без значение.  

 

Ниво на звуково налягане LpA 

Представлява средната стойност на средните времеви стойности на звуковото налягане, излъчено в 
в средата от вентилатора, канализиран към засмукването и в подаването. 

Стойностите на звуковото налягане се регистрират на измерващата повърхност, обгръщаща 
вентилатора (повърхност на измерване под формата на паралелепипед). 

Отчитането на звуковото налягане се извършва експериментално, посредством 8 микрофона, 
разположени на една ортентировъчната повърхност на височина на оста на ротация на вентилатора  
(виж Чертеж 3-7).  

Стойността на налягането е изразена в dBA (стойността е премерена по скала A). 

Стойност при канализиран въздух с гъстота 1,226 Kg/m3, при максимална допустима стойност на 
въртене на перковото колело и при работа в оптималната точка на кривата на характеристиките. 

Приведените стойности се отнасят за 1 метър измерено разстояние. 

Предполага се, че вентилаторът е поставен в свободно поле или, при всички положения, в зона, 
чиито размери не предизвикват значителен отзвук и е поставен на равна и твърда повърхност. 

Евентуалното увеличаване на общата стойност на шума, дължащо се на двигателя, на системата на 
предавката и на наличието на допълнителни елементи не се взема под внимание. 

Освен това, стойността на общия фон на шума в средата на инсталиране е без значение. 

По правило, точката в която звуковото налягане се оказва максимална е в близост до тръбите на 
подаването (извън тях) и стойността му е с 3-4% по-висока от средната стойност. 
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Чертеж 3-7 Разположение на отчитащите микрофони 

 

Отговарящи нормативни документи 

EN ISO 3744 - Определяне на нивото на звуковата мощност на източници на шум на базата на 
звуковото налягане (инженерингов метод в свободна от препятствия измерваща среда върху 
отразяваща повърхност). 

EN ISO 3746 - Определяне на нивото на звуковата мощност на източници шум на базата на звуковото 
налягане (обзорен метод за контрол в ”обгръщаща” измерваща среда върху отразяваща повърхност). 

ISO 13347 - Норматив за индустриални вентилатори за определяне на нивото на звуковата мощност в 
стандартини лабораторни условия. 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ОТЧИТАЩИТЕ МИКРОФОНИ 

отчитане извън тръбопроводите 
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МОЩНОСТ ЗВУКОВА ЕМИСИЯ Lw(A) (dBA) - Центробежни вентилатори 

 Серии 

Размер FA/R FC/P FE/P FG/P FC/N FE/N FG/N FI/N FP/N VCM ART FQ MEC 

221             94 

251                       87 95 

281                       90 96 

311 83                     92 97 

351 85     94         94 94   94 97 

401 88   92 95       96 96 97 103 97 98 

451 90   95 98     96 99 98 98 106 98 99 

501 92 93 96 99 91 94 97 100 101 101 107 101 100 

561 94 97 99 102 94 97 100 103 103 103 107 103 100 

631 96 98 101 104 96 99 102 105 106 105 108 106 102 

711 99 101 104 107 99 102 105 108 108 107 109 106 102 

801 102 103 106 109 101 104 107 110 111 111 110 108 104 

901 103 106 109 112 104 107 110 113 112 112 111 108 105 

1001   107     105 108 112 115   116 111 110 107 

1121         109 112 114 116   116 112 110 107 

1251             116 117   117 114 112 109 

1401             116 118   117 114 112 109 

1601             118 119   118 116 114 111 

1801             118 120   119 116 116 111 

2001             119 121   120 118 116 113 

Толеранс на неточност + 3dB 

Таблица 3-4 Мощност на звуковата емисия Lw(A) (dBA) 
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МОЩНОСТ ЗВУКОВА ЕМИСИЯ Lw(A) (dBA) Центробежни вентилатори 

 Серии 

Размер FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM PFB PFM 

181           97             

201           97             

221           97         96   

251 99         97         96   

281 100 77       98         97   

311 101 78       99 91       97   

351 101 83       100 93       98 102 95 

401 103 87   106 104 101 97 105 108 105 99 105 100 

451 104 89   106 104 102 99 105 108 106 100 110 104 

501 106 94   107 103 103 101 106 109 107 100 113 108 

561 104 99 106 109 104 102 103 107 110 107 101 100 111 

631 106 92 108 110 104 105 105 108 111 109 103 105 115 

711 106 96 108 110 102 105 108 108 111 109 103 109 102 

801 108   109 112 104 107 110 110 113 110 105 113 106 

901 109   109 112 104 107 111 110 113 112 108 118 110 

1001 111   111 113 106 108   111 115 113 109 121 114 

1121 111   111 112 105             114 117 

1251 113   113 113               119 122 

1401 113     112                 

1601 115     113                 

1801 115     114                 

2001 117     115                 

1) канализиран само при засмукването и на максимална синхронизираща скорост 

Толеранс на неточност + 3dB 

 

Таблица 3-5 Мощност на звуковата емисия Lw(A) (dBA) 
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НАЛЯГАНЕ ЗВУКОВА ЕМИСИЯ Lp(A) (dBA) Центробежни вентилатори 

 Серии 

Размер FA/R FC/P FE/P FG/P FC/N FE/N FG/N FI/N FP/N VCM ART FQ MEC 

             81 

251                       74 82 

281                       76 82 

311 70                     78 83 

351 72     80         80 80   80 83 

401 74   78 81       82 82 83 89 82 84 

451 76   81 84     82 85 83 84 91 83 84 

501 78 79 82 85 77 80 83 86 86 87 92 86 85 

561 80 82 84 87 79 82 85 88 88 88 92 87 85 

631 82 83 86 89 81 84 87 90 90 90 92 90 86 

711 84 86 89 92 84 87 90 93 92 92 93 90 86 

801 87 87 90 93 85 88 91 94 94 95 94 91 87 

901 88 90 93 96 88 91 94 97 95 96 94 91 88 

1001   91     89 92 95 98   99 94 92 89 

1121         92 95 97 99   99 94 92 89 

1251             98 100   99 95 93 90 

1401             98 100   99 95 93 90 

1601             99 100   99 96 94 91 

1801             99 101   100 96 95 91 

2001             99 101   100 97 95 92 

Толеранс на неточност + 3dB 

 

Таблица 3-6 Налягане на звуковата емисия Lp(A) (dBA) 
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НАЛЯГАНЕ ЗВУКОВА ЕМИСИЯ Lp(A) (dBA) Центробежни вентилатори 

 Серии 

Размер FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM PFB PFM 

181           84             

201           84             

221           84         83   

251 86         84         83   

281 86 64       84         83   

311 87 65       85 78       83   

351 87 69       86 80       84 83 76 

401 88 73   92 91 86 83 91 94 91 85 86 80 

451 89 75   91 89 87 85 91 94 91 85 90 83 

501 91 80   92 89 88 87 92 95 92 85 93 87 

561 89 84 89 93 89 87 89 92 95 92 86 77 90 

631 90 77 92 94 88 89 91 93 96 93 87 81 94 

711 90 81 92 94 87 89 93 93 96 93 87 85 79 

801 91   92 95 87 90 95 94 97 94 88 89 83 

901 92   92 95 87 90 96 94 97 95 91 93 86 

1001 93   93 95 88 90   95 98 96 92 96 90 

1121 93   93 94 87             89 93 

1251 94   94 94               93 97 

1401 94     93                 

1601 95     93                 

1801 95     93                 

2001 96     94                 

1) канализиран само при засмукването и на максимална синхронизираща скорост 

Толеранс на неточност + 3dB 

 

Таблица 3-7 Налягане на звуковата емисия Lp(A) (dBA) 
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4 ТРАНСПОРТ, ПРЕМЕСТВАНЕ И СКЛАДИРАНЕ 

 

Дейностите по повдигане и преместване на вентилатора могат да създадат опасни ситуации за 
работещия персонал; следователно ви съветваме да спазвате указанията на фирма FVI и да 
ползвате подходящи за целта съоръжения. 

 

4.1 Повдигане и преместване  

Съветваме ви да бъдете крайно предпазливи при всички дейности по повдигане и преместване на 
вентилатора или на части от същия; избягвайте удари, които биха компроментирали правилното 
функциониране или биха повредили покритите части. 

Използвайте само предвидените за повдигане точки, разпределяйки равномерно тежестта. 

 

 

Точките за повдигане са обозначени с този символ.  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Самият потребител поема отговорността за избора на подемните съоръдения, 
въжета, ленти или вериги, счетени за най-подходящи като функуионално, така и по 
издържливост. За повдигане и преместване не ползвайте различни от указаните със 
символа места или точки. 

 

4.2 Общи препоръки при повдигането и монтирането на отделните части на 
вентилатора 

 

По транспортни причини някои части на вентилатора могат да не бъдат монтирани от производителя. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 Всички дейности по транспорт трябва да бъдат извършени само от квалифициран 
персонал. 

 Преместването на немонтирани или демонтирани части на машината трябва да 
бъде извършено посредством подходящи транспортни средства.  

 За тяхното правилно преместване имайте пред вид указанията на FVI. 

 

 

По принцип, за повдигането на части от вентилатора, не са необходими някакви 
особени, специфични  съоръжения. 
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4.3 Инструкции за повдигане на вентилаторите 

4.3.1 Повдигане на центробежни вентилатори вариант/конфигурация 1-9-12 

Вентилаторите конфигурация 1 се доставят без двигател; за тяхното повдигане ползвайте 
съответните отвори, направени в структурата (както е посочено на Чертеж 4-1), разпоположени на 
противоположни страни и над центъра на гравитация, обозначени със съответинте символи. 

 

В този случай е подходящо да ползвате двулостов верижен сапан при избора на който потребителят 
трябва да има пред вид масата на вентилатора и в частност, трябва да провери дали максималното 
натоварване при работа или WLL е равно на или по-високо от повдиганата тежест. 

 
Сапаните с повече лостове (3 o 4), ползвани с по-малко лостове от реалния брой на лостове за 
дадения сапан, трябва да бъдат ползвани с WLL по-нисък от маркираното на сапана, прилагайки 
факторите, посочени в норматива UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Би трябвало неползваните лостове да 
бъдат събрани заедно и закачени, за да се намали рискът от тяхното свободно люлеене или 
оплитане по време на преместване на на товара. 
 
Преди всяка употреба сапанът би трябвало да бъде проверен за евентуални повреди или очевидни 
износвания. 
 
Що се отнася до прикачането на сапана, за предпочитане е методът с прав лост. В този случай 
долните крайща са свързани директно за точката на прикачане. Изброът на куките трябва да бъде 
такъв, че тежестта да се оравновеси в центъра на куката, избягвайки натоварване на върха на куката; 
при това, върховете на куките би трябвало да бъдат ориентирани навън, освен ако не са нарочно 
проектирани за ползване по друг начин. 
 
Преди да задвижите подемника проверете дали товарът може да се движи свободно и не е блокиран 
от свързващи елементи или други пречки.  
 
Пазете ръцете и другите части на тялото далече от веригите, за де избегнете наранявания когато 
веригите са опънати. Когато сте готови за повдигането, разхлабването трябва да бъде поето преди 
опъването. Товарът трябва да се вдига бавно като контролирате, че е в сигурност и че е в желаното 
положение. Би трябвало да имате пред вид и ISO 12480-1 за планиране и осъществяване на 
дейностите по повдигане и за прилагане на безопасен начин на работа. 

 

 

 

Чертеж 4-1 Пример за повдигане на центробежни вентилатори конфигурация 1 
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Чертеж 4-2 Пример за повдигане на центробежни вентилатори конфигурация 9 

 

 

 

 
 

Чертеж 4-3 Пример за повдигане на центробежни вентилатори конфигурация 12 

 

 

 

4.3.2 Повдигане на центробежни вентилатори вариант/конфигурация 4 

Вентилаторите конфигурация 4 са снабдени с двигател; за тяхното повдигане ползвайте само 
съответните отвори, направени в структурата (както  е посочено на Чертеж 4-4), разпоположени на 
противоположни страни и над центъра на гравитация, обозначени със съответинте символи. 

 

По отношение на мерките за повдигане са в сила правилата в параграф 4.3.1 
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Чертеж 4-4 Пример за повдигане на центробежни вентилатори конфигурация 4 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

За повдигане на вентилатора никога не ползвайте болтовете с ухо на двигателя. 
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4.3.3 Повдигане на двойно смучещи центробежни вентилатори 
 

Двойно смучещите центробежни вентилатори са снабдени с двигател; за тяхното повдигане 
ползвайте само съответните отвори, направени в структурата (както е посочено на Чертеж 4-5), 
разположени около гравитационния център и обозначени със съответинте символи. 

В този случай е подходящо да ползвате четирилостов верижен сапан при избора на който 
потребителят трябва да има пред вид масата на вентилатора и в частност, трябва да провери дали 
максималното натоварване при работа или WLL е равно на или по-високо от повдиганата тежест. 

Независимо ,че остава а сила казаното във връзка с начина на повдигане, изложно в параграф 4.3.1, 
обърнете внимание, че тъй като точките на закачане не са разположени на едно ниво и не са 
симетрични по отношение на гравитационния център, товаренето може да бъде и асиметрично. 
Независимо от това, на основание на норматив UNI EN ISO 818-6 може да се приеме, че товарът е 
симетричен ако са изпълнени всичките условия както следва: 
a) товарът е по-малък от 80% от посочения на маркировката WLL; 
b) всички ъгли на лостовете на верижния сапан не са по-малки от 15° по отношение на вертикалната 
линия; 
c) всички ъгли на лостовете на сапана са в рамките на 15° един към друг по отношение на 
вертикалната линия;  
d) в случай на сапани с три или четири лоста, плоските ъгли са в рамките на 15° един към друг. 
Ако гореописаните условия не са изпълнени едновременно, товарът трябва да се счити за 
асиметричен, а повдигането трябва да бъде поверено на човек с необходимата компетентност да 
определи товаренето на сапана в базопасност. Алтернативен вариант, в случай на асиметричен 
товар, максималният повдиган от сапана товар трябва да бъде наполовината от посочения на 
маркировката WLL. 
Ако товарът има тенденцията да се накланя, върнете го обратно на земята и променете начина на 
окачане. Това може да се постигне като поставите на един или повече лостове подходящи 
инструменти/приспособления за скъсяване. При ползване на приспособленията за скъсяване, 
спазвайте указанията на производителя. 

 

 

Чертеж 4-5 Пример за повдигане на двойно смучещи центробежни вентилатори 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

За повдигане на вентилатора никога не ползвайте болтовете с ухо на двигателя. 
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4.3.4 Повдигане на центробежни вентилатори вариант/конфигурация 8 

Вентилаторите конфигурация 8 са снабдени с двигател; за тяхното повдигане ползвайте само 
съответните отвори, направени в структурата (както е посочено на Чертеж 4-6). 

Символите за повдигане са поставени в близост до отворите в структурата, които са най-подходящи 
за оравновесяване на тежестта на вентилатора. 

По отношение на мерките за повдигане са в сила правилата в параграф 4.3.3. 

 

Чертеж 4-6 Пример за повдигане на центробежни вентилатори конфигурация 8 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

За повдигане на вентилатора никога не ползвайте болтовете с ухо на двигателя. 
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4.3.5 Повдигане на опаковани в каса вентилатори 

 

Теглото на касата и барицентъра са посочени от външната страна на касата. 

Точките за повдигане на касата посредством електоркар обозначени от два черни, обърнати с върха 
надолу  триъгълника. 

Фирмата FVI гарнтира стабилността на вентилатора или на части от него в касата посредством 
неогъваеми връзки, сързани с касата, с цел избягване на евентуални неочаквани движения на 
съдържащото се в нея. ограничени. 

Независимо от това, по време на преместване с електрокар, рискът от нестабилност или загуба на 
стабилност поради непредвидени движения на електрокара остава. За да се избегнат свързаните с 
това рискове, с голямо внимание извършвайте дейността по преместване по равна повърхност, без 
издатини или вдлъбнатини, които биха имали ефект върху системата електрокар-каса. При всички 
случаи, електрокарът трябва да се движи на минимална скорост, а товарът да бъде на манамално 
височина.  

Тъй като стабилността на товара може да бъде проверена когато положението на барицентърът на 
товара се намира на височина по-ниска от точката на повдигане и в нейния вертикал, ако е възможно, 
за предпочитане е да повдигате касата чрез ленти и/или вериги за повдигане. 

 

 

 
ВНИМАНИЕ: 
 
Преди да повдигнете проверете дали: 

 капацитетът на подемните средства е съместим с тежестта 

 тези средства са в запазено подходящо състояние 

 извършили сте коректно дейността по закачване в безопасност  

 позиционирали сте точката на повдигане във вертикала на барицентъра на 
товара  

 работещият по закачането се е отдалечил от зоната на повдигане  

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Едно позициониране на точката на повдигане много децентрирана по отношение на 
вертикала на който е разположен барицентъра на товара, в момента на повдигане 
предизвиква опасно клатушкане на товара. 

 

В началната фаза на повдигане отделете товара много бавно от подпорната повърхност, така че да 
установите потенциалните траектории на люшкане на същия. Ако след отделяне от подпорната 
повърхност има остатъчно люшкане, чиито обхват представлява опасност за хората и за предметите 
по време на придвижване на товара, изчакайте люшкането да намалее преди да започнете дейността 
по придвижване. 
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Чертеж 4-7 Пример за повдигане на поставени в каса вентилатори 

 

 

 

 

4.4 Складиране 

В случай че вентилаторът трябва да бъде складиран или временно съхранен, същият трябва да бъде 
предпазен от атмосферното влияние, от влагата, от прахта и от агресията на атмосферните агенти и 
на средата.  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

По време на складиране затворете входовете на засмукване и на подаване. 

 

Съветваме ви да извършвате периодичен контрол на доброто състояние на вентилатора; 
приблизително веднъж месечно завъртайте ръчно перковото колело с цел избягване на деформация 
на лагерите. 
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5 ИНСТАЛИРАНЕ 

 

5.1 Обща информация 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Цялата инсталационна дейност трябва да бъде извършена само от квалифициран 
персонал. 

 

 

По принцип, за монтиране на компонентите на вентилаторите, не са необходими 
особени специфични съоръжения. 

Ако трябва да бъдат монтирани изискващи специфични процедури части, фирма FVI 
поема задължението да достави допълнителната информация за коректното 
извършване на дейността. 

 

За позиционирането на вентилатора не са необходими особени основи; достатъчно е да положите 
добре нивелирана база от бетон, в състояние да понесе тежестта на вентилатора и динамичните 
въздействия на мотора при нормално му функциониране. 

 

Фирма FVI проектира и изработва своите вентилатори като се старае да отстрани предизвиканите от 
тях вибрации още при самото производство. При инсталирането, потребителят и/или инсталиращият 
персонал трябва да допълнят необходимите мерки, с цел намаляване до минимум на вибрациите на 
цялостната система (вентилатор-тръбопроводи). 

 

 
 

 

С цел намаляване на разпространяванението на вибрации по време на работа на 
вентилатора, ви съветваме да ползвате антивибрационни стойки и съединения. 

С цел да избегнете преобръщане или преместване в процес на пускане в действие ви 
съветваме да подсигурите вентилатора чрез съответните точки за фиксиране. 

 

Подпорната повърхност трябва да бъде хоризонтална и гладка, за да се избегнат изкривявания и 
излизане от съосност на стойките; при необходимост, трябва да се поставят съответните метални 
уплътнения между базата (на вентилатора) и основите с цел идеално “прилепване”. Ползвайте 
предвидение за фиксиране точки като внимавате, при затягане на болтовете, да не деформирате 
структурата на вентилатора. 

 

 

Чертеж 5-1 Пример за точки на фиксиране на вентилаторите 

 

Подпорната повърхност трябва да бъде достатъчно твърда, за да издържи на нормалните вибрации 
на вентилатора и не трябва да се влияе от явления на резонанс на структурата. 

Отвори за фиксиране 

 

Отвори за фиксиране Отвори за фиксиране 
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Ако вентилаторът е монтиран на повдигната над земята структури, съветваме ви да проверите самия 
начин на вибриране на структурата.  

Необходимите прарметри, достатъчни за определяне на техническите характеристики на подпорната 
стойка за монтиране на вентилатора са: 

 cтатичното натоварване на вентилатора 

 динамичното натоварване на вентилатора 

 позицията на барицентъра му 

Тези данни са прведени в доставената с вентилатора техническата бланка SCHT01, както в 
настоящото ръководство или в чертежа на габаритите. 

На същите бланки са записани техническите данни, отнасящи се до вида на необходимите 
амортизатори и противо вибрационно съединение. 

 

 

Фирмата FVI технически не приема фиксиране посредством заваряване на 
структурата към плочата на основите. 

 
Тръбите за връзка с вентилатора трябва да бъдат прикрепени поотделно и трябва да бъдат в съосие 
с входовете за всмукване и за подаване на вентилатора, за да не предизвикат деформации, дължащи 
се на затягането на болтовете.  
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Цялата инсталационна дейност трябва да бъде извършена от упълномощен, 
квалифициран персонал с помощта на съответните съоръжения. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

По време на инсталиране проверете спазването на минималните разстояния за 
достъп, необходими в различните фази на поддръжка. 

 

5.1.1 Минимално разстояние на позициониране  

Ако е възможно в пространството на разположение, с цел да се гарантира правилен достъп на 
въздушния приток до входа на засмукване, ви съветваме да предвидите за вентилаторите със 
свързано към тръби засмукване, праволинеен сегмент от тръби с дължина приблизително 2,5 пъти 
размерите на вентилатора (виж идентификационна табелка). Резултатът от операцията, разделен на 
1000 представлява желаната (изразена в метри) дължина. 

 

Чертеж 5-2 Минимално разстояние на позициониране с тръбопровод към засмукването 

Ако вентилаторът работи със свободен вход на засмукване, то същият трябва да бъде позициониран 
далече от стени или други съоръжения, на минимално разстояние 1,5 пъти размерите на вентилатора 
(виж идентификационна табелка). Резултатът от операцията, разделен на 1000 представлява 
желаната (изразена в метри) дължина. 
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Чертеж 5-3 Минимално разстояние на позициониране със свободно засмукване 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Трябва да бъде забранен достъпа дори и на калифициран персонал до зоната на 
засмукване на вентилатори, в състояние да развият, при дебит равен на нула, 
отрицптелно налягане по-високо от 5000 Ра. 

 

5.2 Инсталиране на центробежни вентилатори  

 

5.2.1 Единично смучещи центробежни вентилатори 

За вентилатори конфигурации 1-8-9-12, достваяни демонтирани на две или повече части, 
процедирайте по следния начин (номерирането се отнася за Чертеж 5-4 за вентилатори 
конфигурации 1-9-12 и за Чертеж 5-5 за вентилатори конфигурация 8): 

 

Фаза Дейност Описание 

1 Позициониране на корпуса 
[1] (или на неговата долна 
част [1b], Чертеж 5-5, ако е 
разделен на части) 

Корпусът трябва да бъде позициониран върху основите така че 
фиксирането му с винтове да не предизвика напрежение и 
деформации; ако е необходимо, постваете уплътнения в 
подпорните точки. 

2 Позициониране на 
поддържащата мотора 
база [2] (ако е отделена от 
корпуса) 

Процедирайте както във фаза 1. 

3 Позициониране на 
опорните стойки [3] (с 
изключение на 
конфигурация 4) 

Вентилаторите FVI са снабдени с един от следните видове 
стойки: 

Компактни опорни стойки вид ST със сферични и/или ролкови 
лагери (виж Таблица 9-1). 

Вертикални стойки вид SN със самонагаджащи се сферични 
и/или ролкови лагери (виж Таблица 9-2). 

При монтиране на лагерите върху вала трябва да се 
придържате към следните общи указания: 

за вертикални стойки със сферични и/или ролкови лагери – 
монтирайте лагерите върху вала в предвиденото положение 
без да ги фиксирате. 

Позиционирайте долната част на стойката върху 
поддържащата база като вкарате фиксиращите винтове на 
мястото им без да ги затягате. Наместете вала така, че 
лагерът да намери своето място върху стойката, фиксирайте 
лагера и проверете остатъчния луфт имайки пред вид 
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Фаза Дейност Описание 

стойностите в Tаблицa 8-3 и Tаблицa 8-4, при фиксиране на 
конусовидните втулки. При вертикални стойки капаците не 
са взаимнозаменяеми. Накрая, затягайки винтовете, 
фиксирайте стойките върху поддържащата база. 

Стойките трябва да бъдат позиционирани така, че да 
разрешава уравновесяването на вала и спазване на 
коректоното разстояние между перковото колело и 
засмукващия вход (виж фаза 7). 

4 Cглобяване на перковото 
колело върху вала [4] 

 

Проверето дали съединителните повърхности нямат дефекти-
заливки или нечистотии; ако има такива, отстранете ги с 
помощте на фина пила или с шлифовъчна шкурка. Проверете 
диаметъра на вала. 

 

Ако е необходимо, намалете диаметъра на вала на 
двигателя до достгане на номиналната му стойност с 
толеранс +0/+5 микрона. Монтиране с прекалено голям луфт 
предизвиква вибриране. Принудителното монтиране 
предизвиква деформации, вибриране и усложнява  
демонтирането на перковото колело. 

Поставете шпонката/езичето в съответния отвор и смажете 
повърхността на вала с тънък слой грес. Cглобете перковото 
колело като проверите дали то е перпендикулярно на оста 
на вала на двигателя или на стойката. Важно е тази 
операция да бъде извършена без насрещно 
съпротивление и под въздействието само на силата на 
фисиращия винт. Не затягайте докрай винта на главината 
докато не проверите карйното подравняване. 

5 Крайни операции по 
монтирането на корпуса 
(само за разделени на 
части корпуси: например 
[1a] Чертеж 5-5) 

Извършва се след монтиране на перковото колело. Нанесете 
лепило по контактната повърхностите и поставете 
уплътняващата лента (доставени  с вентилатора). 
Позиционирайте различните части на корпуса, затягайки 
всички винтове. 

 

При позиционирането внимавайте да не ударите перковото 
колело; силни удъри биха  компроментирали неговия баланс. 

6 Moнтиране на засмукващия 
вход [5] (само за 
вентилатори, които имат 
такъв) 

Засмукващият вход трябва да бъде фиксиран между страната 
на корпуса и фланеца на засмукващия тръбопровод. Същият 
може да бъде преместен както хоризонтално, така и 
вертикално с цел постигане на оптимално подравняване с 
перковото колело (виж параграф 10.1.2 в Чертеж 10-1, Чертеж 
10-2 и Чертеж 10-3). 

Затегнете винтовете докрай само след като сте проверили 
центрирането на засмукващия вход по отношение на 
перковото колело; завъртете го ръчно за да проверите дали 
няма контакт между различните части. При вентилатори с 
отделна поддържаща база, работещи при висока температура  
(над 300 °C), трябва да запазите минималния възможен луфт 
между долната страна на засмукващия вход и диска на 
перковото колело. 

Върху засмукващия вход на вентилатори с корпус от две части 
и от сериите FR, FS e DFR, ако е инсталиран от самата фирма 
FVI, и след като същият е центиаран, се поставят 
ориентировъчни винтове с шестоъгълен ждеб (винтове TCEI), с 
цел улесняване на евентуално демонтиране и повторно 
монтиране, запазвайки първоначалната центровка. 
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7 Уравновесяване на вала (с 
изключение на 
конфигурация 4) 

Тази проверка трябва да бъде извършена при затегнати 
докрай фиксиращи винтове.  

 

ВНИМАНИЕ: 

За вентилатори с отделна поставка на двигателя и 
работещи при висока температура  (над 300 °C) е 
наложително да затегнете докрай болтовете, закрепващи 
корпуса към поставка на двигателя само след достигане на 
работната температура. 

Проверете дали валът е уравновесен и перпендикулярен на 
корпуса. Проверете дали е винаги спазено точното разстояние 
между перковото колело и засмукващия вход. За едно точно 
позициониране повдигнете и леко преместете опорните стойки. 
Всичка лагери са самоизравняващи се; независимо от това, за 
едно идеално функциониране на вентилатора и оптимална 
непроницаемост на уплътненията, валът трябва да бъде добре 
подравнен в гнездата на вертикалните стойки. 

8a Moнтиране на ремъчните 
колела, ремъците за 
конфигурации 1, 9 и 12 [6, 
Figura 5-4 ] и тяхното 
опъване (с изключение на 
конфигурация 4) 

Само за вентилатори конфигурации 1, 9 и 12: виж Чертеж 5-4. 
За детайлното описание на дейностите виж параграф 5.3 и 
параграф 10.4. След това виж параграф 8.4 за опъването. 

8b Монтиране на гъвкавото 
съединение [6, Чертеж 5-5] 
за конфигурация 8 и 
съответните насторйки 

Само за вентилатори конфигурации 8: виж Чертеж 5-5. За 
детайлното описание на дейностите, консултирайте 
специфичните инструкции, доставени от производителя на 
съединението, представляващи неразделна част от 
доставената с вентилатора документация от страна на FVI. 

9 

 За работещи на 
висока температура 
вентилатори би могло да 
се наложи поставяне на 
предпазители c цел 
недопускане на контакт с 
повърхности с температура 
> 70°C 

 

10 Монтиране на евентуални 
планки, свързващи корпуса 
с поддържащата база, за 
вентилатори конфигурация 
8 [7, 8 Чертеж 5-5] 

Пристъпете към монтирането на планките като внимавате 
техните фиксиращи отвори да съвападнат с отворите на 
базата. В завършения си вид групата трябва да прилича на 
Снимка 67 в параграф 10.6 

11 Монтиране на евентуални 
предпазни покрития на 
опорните стойки и 
съединения за вентилатори 
конфигурация 8 [10, 11 
Чертеж 5-5] 

Пристъпете към монтирането на предпазните покрития като 
внимавате техните фиксиращи отвори да съвападнат с 
отворите на базата. 

Таблица 5-1 Сглобяване на вентилатори конфигурация 1-8-9-12 

Mин .850 mm (както по EN13857) 
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Чертеж 5-4 Сглобяване на вентилатори конфигурация 12 

 

 

 

Чертеж 5-5 Сглобяване на вентилатор вариант 8 
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5.2.2 Двойно смучещи центробежни вентилатори 

За вентилатори конфигурация 6 последователността на монтиране е: (номерирането е за Чертеж 5-
6). 

 

Фаза Дейност Описание 

1 Позициониране на корпуса 
[1] (или на неговата долна 
част, ако е разделен на 
части) 

Както във фаза 1, отнасяща се до единично смучещи 
центробежни вентилатори. 

 

2 Комплектоване на 
монтирането на корпуса 
(само за разделени на 
части корпус)  

Нанесете лепило по контактните повърхностите и поставете 
уплътняващата лента (доставени  с вентилатора). 
Позиционирайте различните части на корпуса, затягайки 
всички винтове. 

3 Позициониране на 
засмукващия вход [6] и на 
носещия стойката барабан 
[7] 

Монтирайте горепосочените компоненти от стрна на 
предавката. 

 

4 Позициониране на стойките 
на вала [3] 

Винаги са инсталирани вертикални стойки вид SN (спазвайте 
указанията във фаза 3 за единично смучещи центробежни 
вентилатори). 

5 Монтиране на вала [8] 

 

Вкарайте вала с вече монтирано перково колело в корпуса. 

6 Позициониране на 
засмукващия вход [9] и на 
носещия стойката барабан 
[1] 

Монтирайте горепосочените компоненти от противоположната 
на предавката страна. 

 

7 Уравновесяване на вала Както във фаза 7, отнасяща се до единично смучещи 
центробежни вентилатори. 

8 Moнтиране на ремъчните 
колела, ремъците [11] и 
тяхното опъване 

Само за вентилатори конфигурации 6 и 18, виж Чертеж 5-6 и 
виж параграф 8.4 за инструкции за опъването. 

9 

 За работещи на 
висока температура 
вентилатори би могло да 
се наложи поставяне на 
предпазители c цел 
недопускане на контакт с 
повърхности с температура 
> 70°C 

 

Таблица 5-2 Сглобяване на двойно смучещ центробежен вентилатор 

 

 

Mин .850 mm (както по EN13857) 
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Чертеж 5-6 Сглобяване на двойно смучещ центробежен вентилатор 
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5.3 Moнтиране е регулиране на ремъчните предавки и крайни проверки 

 

В случай че предавката на вентилаторът е с клиновиден ремък, монтирането на предавката се 
извършва по следния начин: 

 Изчистет добре конусообразните части и отвора на втулката преди да я вкарате в ремъчното 
колело. 

 Вкарайте втулката в ремъчното колело като поставите полуотворите с резба на ремъчното колело в 
точно съвпадение с полуотворите без резба на втулката. 

 Завинтете ръчно перковите колела без да ги затягате. 

 Изчистете добре всичко и го вкарайте във вала. 

 Позиционирайте ремъчните колела и с помощта на линия, проверете тяхната центровка/съосност. 

 Блокирайте ги, затягайки винтовете като ги редувате. 

 Moнтирайте ремъците. 

 Внимавайте да не форсиране ремъците с помощта на лост, за да не скъсате фибрите на 
вътрешната арматура. 

Преди да обтегнете ремъците отбележете на опънатата страна един сегмент с определена дължина 
(например 100 mm) и завъртайки предавката, опънете постепенно ремъците (както обяснено в 
параграф 8.4 Обтягане и чистене на ремъците) докато достигнете относително удължаване от: 

0.8% за еднороден усукващ момент; 

1% за нееднороден усукващ момент. 

 

 

Прекалено опъване на ремъците може да повреди лагерите, предизвиквайки счупване 
на вала. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

За предавките с гъвкаво съединение центровката трябва да бъде проверена преди 
пускане в действие, тъй като поддържащата двигателя основа би могла да се 
деформира при транспорт или при затягане на болтовете на основата. 
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5.4 Електрическо свързване 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Вентилаторът е доставен в съответствие с директива 2004/108/CE 
Електормагнитна съвместимост. Вчастност, ако ел.двигателя е доставен с 
вентилатора, производителят на същия гарантира че съответства на тази 
директива. Инсиалаторът поема отговорността да провери дали инсталацията в 
която се включва вентилаторът спазва указаното в директивата. Ако двигателят 
не е достваен с вентилатора, а е монтиран от клиента, самият клиент е задължен 
да провери съответствието с директивата.  

 

Захранващата ел.линия на вентилатора трябва да е в състояние да достави необходимата мощност. 

Включването към ел.мрежа трябва да бъде извършено от квалифициран персонал; при всички случаи 
клиентът носи отговорност за цялата част от ел.захранване до клемния ред/изводите на двигателя. 

Клиентът трябва да обърне особено внимание и да предвиди всички необходими условия за 
безопасност на заземяването на вентилатора. 

Инсталацията на заземяване трябва да отговаря на всички нормативи в сила в страната на 
инсталиране и да бъде редовно проверявана от квалифициран персонал. 

Осъществете свързването на проводника земя преди всяка друга връзка. 

Проверете дали схемата на свързване (виж Чертеж 5-7) отговаря на захранващото напрежение.  

По принцип стандартните електрически двигатели могат да функционират без значение в двете 
посоки на ротация. За обръщане на посоката на ротация е достатъчно да смените местата на два от 
които и да било захранващи кабела директно на клемния ред. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Инсталаторът трябва да изработи схема за ел.захранване на вентилатора в 
съответствие с директива EN 60204-1.  

Вчастност, в близост до вентилатора трябва да бъде поставен ел.ключ така ча 
поддържащия персонал да има директен контрол върху ел.захранването на 
вентилаторa (виж точки: 9.2.6.3 – Управление на включването и 10.7 – Система за 
аварийно спиране EN 60204-1). 

 

Освен това, проектиращият ел.инсталацията трябва да предразположи управление за пускане в 
действие, нормално спиране и аварийно спиране в съответствие с приложение I от МАШИННА 
ДИРЕКТИВА 2006/42/CE.   

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Клиентът и/или ел.инсталаторът са отговорни за правилния избор на размера и 
вида на уреда и кабелите, ползвани за ел.връзките на вентилатора, в зависимост от 
инсталирания двигател и на основната захранваща линия. 

Работата по ел.частите трябва да бъде извършвана при спрял и изключен от ел.мрежата вентилатор. 

Прдеди инсталирането и стартирането трябва да проверите дали данните от табелката на 
ел.двигателя отговарят на параметрите на захранващата мрежа. 
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Приведените схеми са само условни: консултирайте доставената от производителя на двигателя схема на свръзките. 

Трифазни двигател единична 
скорост 

Трифазни двигатели 

 Единична намотка 

Единично напрежение 

Трифазни двигатели  

Две отделни намотки 

Единично напрежение 

 
  

Триъгълно свръзване Свързване Dahlander или PAM за висока 
скорост  

Свързване за висока скорост  

 
  

Свързване звезда  
Свързване Dahlander или PAM за ниска 

скорост  
Свързване за ниска скорост  

Чертеж 5-7 Схема на електрическите връзки на двигателите с 1 или 2 скорости 

5.5 Свързване към тръбопроводите  

Връзката на вентилатора към тръбопроводите трябва да бъде осъществена така, че елементите да 
бъдат идеално центровани/подравнени, т.е. да не се създават пречки в тръбите поради уплътнения 
или гъвкави части. Тежестта на тръбопроводите не трябва да пада върху вентилатора; не трябва да 
се допуска деформация на части от машината поради свързването. Евентуални гъвкави съединения 
между вентилатора и смукателните и/или подаващите тръбопроводи трябва да бъдат инсталирани 
така че да не предизвикат обтягане на гъвкавите части и бъде избегнат контакт между металните 
части на самите съединения (виж чертеж 5-8 във връзка с толеранс на мотиране). 

 

 

Чертеж 5-8 Толеранс на монтиране на гъвкавите съединения 

Teоретично           Несъосност на паралелите          Осова кoмпресия           Несъосност на ъглите 
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Ако е възможно в пространството на разположение, с цел да се гарантира правилен достъп на 
въздушен приток до входа на засмукване, ви съветваме да предвидите за вентилаторите със 
свързано към тръби засмукване, праволинеен сегмент от тръби с дължина приблизително 2,5 пъти 
размерите на вентилатора (виж идентификационна табелка). Резултатът от операцията, разделен на 
1000 представлява желаната (изразена в метри) дължина. 

 

 

Чертеж 5-9 Минимално разстояние на позициониране с тръбопровод към засмукването 
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6 ПРОВЕРКИ ПРЕДИ И СЛЕД ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ 

 

6.1 Предварителни проверки 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Проверките при първо пускане трябва да бъдет извършени само при спрял и 
изолиран от ел.захранване вентилатор. 

 

При първо пускане на инсталацията трябва задължително да извършите някои предварителни 
прверки: 

 Проверете дали вентилаторът съответства на употребата 

 При предавка, комплектована от страна на инсталатора, проверете дали данните от табелката 
съответстват на специфициращия предавката документ. 

 Проверете наличието на всички предпазители. 

 Проверете наличието на всички болтове, предвидени от FVI. 

 Проверете затягането на болтовете (перково колело, подпорни стойки, основи, евентуална 
предавка). 

 Проверете състоянието на смазване на лагерите на вентилатора и на двигателя; ако е необходимо 
сменете греста (виж Раздел 8 ПОДДРЪЖКА). 

 Проверете дали всички въртящи се части могат да се въртят свободно. 

 Проверете дали във вътрешността на вентилатора не са попаднали предмети или външни тела. 

 Проверете дали посоката на ротация е правилна: един кратък импулс ел.енергия е достатъчен, за 
да определите дали посоката на въртене съвпада с тази на стрелката, поставена на корпуса на 
вентилатора; ако се налага да промените посоката на ротация вижте раздел Електрическо 
свързване). 

 

Фирма FVI дава на разположение Контролнен лист, приведен в параграф 12.2 за регистритане на 
проверките, отнасящи се до условията на безопасност. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Не трябава да бъде допускано извършване на пробно функциониране преди 
проверката, посочена в Контролния лист (виж параграф 12.2). 

 

6.2 Проверки в режим на работа 

Проверете дали изразходваната ел.енергия не е по-голяма от изписаната на табелката на двигателя 
стойност; в противен случай незабавно спрете вентилатора и се обърнете към производителя. 

При работа вентилаторът не трябва да вибрира прекалено или да издава аномален шум. 

При спрян вентилатор проверете дали температурата на лагерите не надвишава поносимата граница 
(при температура на средата 20°C температурата на подпорните стойки трябва да бъде макс. 70°C). 
Имайте пред вид, ча в началните часове на работа наличието на по-висока от посочената 
температура може да бъде прието за нормално, само ако в последствие същата се стабилизира на 
по-ниско ниво. При аномално презатопляне на лагерите се обърнете към Техническия офис на FVI. 

След 3-4 часа работа, при спрян и изключен от захранване вентилатор, проверете отново затягането 
на болтовете, температурата на лагерите и за вентилаторите с ремъчна предавка, проверете също 
така и температурата и обтягането на ремъците. 
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По поискване, вентилаторите производство FVI могат да имат сензори за вибрациите и/или за 
температурата на лагерите на попрната стойка (за вентилатори с ремъчна предавка). В такъв случай 
производителят FVI монтира сензор за вибрациите, върху стойката от страна на перковото колело и 
сонда за отчитане на температурата, върху стойката от страна на предавката.  

Що се отнася до вибрациите, прилаганите критерии за проверка на условията на безопасност са тези 
на норматив ISO 14694:2003, в който се препоръчват следните ограничения за механичните вибрации 
(скорост на вибриране, изразено в mm/s RMS) , отчетени в условията на инсталиране: 

 

 грешка: 7.1 (фиксиранo),  11.8 (гъвкаво); 

 спиране:  9 (фиксиранo),  12.5 (гъвкаво); 

 

По принцип, тези ограничения се приемат за валидни от фирма FVI с изключение на специфични 
указания за конкретни случаи. 

Точка и посока на премерване: на опорните стойки на вентилатора, в посока, перпендикулярна на 
оста на въртене, в хоризонтален или вертикален план. 

Ползването на термините твърдо и гъвкаво се отнася до факта, че структурата стига до първата 
критична скотост съответно по-висока или по-ниска по отношение на стандартната работна скорост. 
Обикновено вентилатоите на FVI имат фиксирана структура по отношение на тази дефиниция. 

Следват, приведени, данните за ограниченията на температурата на опорните стойки, отчетени на 
външния пръстен на лагера, независимо от темпрературана на средата:  

 

 грешка 100 °C; 

 спиране 120 °C;  

 

6.2.1 Визуален контрол на предпазителите 

При предпазители - предапзни мрежи - извършете проверка по следните критерии: 

 Корозия и потъмняване на поцинковането 

 Откачане на спойките/заваряванията  

 Шумове, типични за недобре прикачени предпазни капаци 

 Удъри и постоянна деформация на различни елементи 

 Скъсване на жици 

 Корозия на болтовете 

 Разхлабване на фиксиращите елементи 

 

При предпазители от лакирана ламарина извършете проверка по следните критерии: 

 Корозия и потъмняване на лака/боята 

 Откачане на спойките/заваряванията  

 Шумове, типични за недобре прикачени предпазители 

 Удъри и постоянна деформация на различни елементи 

 Механична деформация или счупване на части от предпазители 

 Наличност на клинки/шийки 

 Корозия на болтовете 

 Разхлабване на фиксиращите елементи 
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ВНИМАНИЕ: 

Всеки месец проверявайте всички предпазители и ако е необходимо, ги сменете. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Ако имате съмнения, контролирайте по-често или сменете предпазителя. 

 

6.2.2 Контрол и чистене на частите в контакт с въздушния приток 

Периодичното чистене на перковото колело води до избягване на вибрациите, предизвикани от 
евентуално натрупване на прах при работа на вентилатора.  

В случай че вентилаторът е предназначен за транспорт дори и на съвсем леко запрашен 
въздух, съдържащ абразивен прах или за пневматичен транстпорт, периодично проверявайте 
чистотата и износването на перковото колело. 

Наслояването  на материал или износването на някои части от перковото колело могат да 
прелизвикат аномално вибриране на вентилатора. 

 

6.2.3 Визуален контрол на перковото колело и корпуса 

Необходимо е да извършвате периодичен визуален контрол на изностването на перките, тъй като 
едно износване би довело до голям риск от изхвърляне на перката или от стчупване на структурни 
части с дори и смъртоносни последици. 

С помощта на лампа контролирайте абразивните издрасквания върху перките и корпуса; за 
извършване на визуалния контрол завъртете бавно перковото колело и огледайте внимателно  
всички перки. Същите трябва да бъдат абсолютно неповредени, без следи от корозия или липсващи 
части. 

Що се отнася до корозивните явление по перковото колело и по корпуса се подчертава, че  една 
корозивна и киселинна среда може да компроментира плътността/дебелината на предпазните органи 
на вентилатора. 

Този феномен не трябва да бъде подценяван, тъй като не зависи само от концентрацията на 
агресивни агенти. 

По време на паузите на работния цикъл на вентиалатора може да се създаде циклично образуване 
на кондензация, която да доведе до значително увеличаване на химическа корозия, атакуваща 
плътността/дебелината на материалите и компроментираща тяхната цялостност. 
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6.2.4 Контрол на размерите  

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ – КОНТРОЛ НА РАЗМЕРИТЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ  

ЕЛЕМЕНТ ЗА 
КОНТРОЛИРАНЕ  

ВИД 
КОНТРОЛ/ИНСТРУМЕНТ  

КРИТЕРИИ ЗА 
ПРИЕМЛИВОСТ  

РЕЗУЛТА
Т 

Преково колело: 
дебелина на перките 

Размер/Калибър  

Намаляването не е 
повече от 10% от 
тебелината в зона без 
износване или с 
неповредена боя 

ДА  

Преково колело: 
дебелина на диска 

Размер/Калибър 

Намаляването не е 
повече от 10% от 
тебелината в зона без 
износване или с 
неповредена боя 

ДА  

Корпус: дебелина на 
страните и на 
обхващащата лента  

Размер/Калибър, измерен 
с калибър или подобни 

Намаляването не е 
повече от 10% от 
тебелината в зона без 
износване 

ДА  

Засмукващ вход: 
дебелина 

Размер/Калибър 

Намаляването не е 
повече от 20% от 
тебелината в зона без 
износване или с 
неповредена боя 

ДА  

Съединения против 
вибрации: дебелина на 
ламарината против 
износване (ако има 
такава)  

Размер/Калибър 

Намаляването не е 
повече от 20% от 
тебелината в зона без 
износване или с 
неповредена боя 

ДА  

Шевове заваряване 
(по цялата структура) 

Оглеждане 
Цялостност и без 
цепнатини 

ДА  

Дата: 
 

Подпис: 
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7 AНОМАЛИИ ПРИ РАБОТА НА ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ 

7.1 Най-често срещани аномалии 

В долната таблица са приведени основните срещани проблеми 

 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА ОТСТРАНЯВАНЕ 

Изразходваната на ел.енргия е по-
ниска от тази по проект 

Прекалено ниска скорост ротация Увеличете скоростта на ротация 

Частично блокирани входове и 
тръбопровод 

Отстранете блокажа 

Проверете позицията на 
регулиращите органи 

Частичен блокаж перково колело Отстранете блокажа 

Съпротивително налягане инстал. 
по-ниско от това по проект 

Проверете стойността на 
съпротивителното налягане инстал. 

Гъстота на задвижваната маса по-
ниска от предполагаемата 

Проверете стойността на гъстотата 
на задвижваната маса 

Висок разход на ел.енергия 

Прекалено висока скорост ротация Намалете скоростта на ротация 

Съпротивително налягане инстал. 
по-ниско от това по проект 

Проверете стойността на 
съпротивителното налягане инстал. 

Неправилна посока на въртете на 
перковото колело 

Проверете посоката на въртене и 
ориентацията на перковото колело  

Предварит.завъртане на въздуха в 
обратна на вентилатора посока 

Проверете мин.разстояние за 
позициониране (параграф 5.1.1 или 
правилната ориентация на 
засмукващия вход с предварителни 
разпределители  

Гъстота на задвижваната маса по-
висока от предполагаемата 

Проверете стойността на гъстотата 
на задвижваната маса 

Захранване на двигателя с по-
нисък волтаж от този в табелката 

Проверете коректното захранващо 
двигателя нарпежение 

Дефкети на намотките на 
двигателя 

Проверете коректното 
функциониране на двигателя 

Недостатъчно налягане 

Прекалено ниска скорост ротация Увеличете скоростта на ротация 

Гъстота на задвижваната маса по-
ниска от предполагаемата 

Проверете стойността на гъстотата 
на задвижваната маса 

Дебит на въздуха по-висок от 
предполагаемия 

Проверете стойността на 
съпротивителното налягане инстал. 

Функциониране на импулси 

Нестабилност на въздушния приток 
Проверете работното поле както по 
работна крива  

Колебания в дебита поради 
паралелно работещи вентилатори 

Проверете правилното  
инсталиране на системата 

Завихряне на въздуха, 
предизвикано от инсталацията в 
близост до засмукващия вход 

Проверете мин.разстояние за 
позициониране (параграф 5.1.1)   
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ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА ОТСТРАНЯВАНЕ 

Вибрации 

Функциониране на импулси 
Виж преходна точка 
“Функциониране на импулси” 

Структурни резонанси при 
определени скорости на въртене 

С инвертера избягвайте 
функциониране на тези скорости 
или променете честотите на 
системата  

Износване части перковото колело Проверете перковото колело   

Натрупване на материал по 
перковото колело 

Проверете перковото колело 

Триене между движещи се части 
Проверете правилното свързване 
между движещите се части 

Вътрешни дефекти на лагерите Проверете състояние лагери  

Авария на лагерите поради 
неуравновесено перково колело 
или прекалено опънат ремък 

Проверете състояние лагери  

Проверете опъване ремъците (виж 
прарграф 8.4) 

Шум 

Триене между движещи се части 
Проверете правилното свързване 
между движещите се части 

Вибрации Виж точка “Вибрации” 

Функциониране на импулси Виж точка “Функцион. на импулси” 

Електормагнитни аномалии на 
двигателя  

Проверете начина на захранване 
на двигателя (инвертера) 

Наличие на отверстия и режещи 
ръбове 

Проверете за наличието на 
закръглени ръбове в точките с 
висока скорост на въздуха 
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8 ПОДДРЪЖКА 

 

 

Преди да пристъпите към поддръжна дейност по вентилатора, прочетете 
внимателно настоящия раздел: това ще гарантира по-голяма безопасност на 
персонала и по-голяма сигурност на извършената дейност. 

 

При поддръжка на вентилатора трябва да имат пред вид следните правилата за безопасност: 

 Дейностите по поддръжка и смазване трябва да бъдат извършвани само от квалифициран, опитен  
персонал, упълномощен за това от техническата дирекция на предприятието, спазвайки 
директивите и нормите за безопасност в сила, и ползвайки подходящите за целта съоръжения, 
инструменти и продукти. 

 По време на поддръжната дейност персоналът трябва да носи подходящо облекло като стегнати по 
тялото работни комбинизони, безопасни обувки, абсолютно избягвайки дълги или висящи дрехи. 

 По време на поддръжка на вентилатора ви съветваме да ограничите достъпа и да предупредите за 
извършваната дейност чрез табелка с надписи “ВЕНТИЛАТОР В ПОДДРЪЖКА”. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

По време на каквато и да било поддръжка вентилаторът трябва да бъде изключен и 
изолиран от електрическото захранване. Преди да пристъпите към вентилатори и 
негови части или да отворите капака за котрол, внаги проверете дали перковото 
колело и двигателя са спрели. 

В случай на ветилатор, задвижващ топли въздушни маси, преди да пристъпите към 
поддръжката, изчакайте охлаждането на вентилатора с цел избягване на контакт 
с повърхности с висока температура. 

Освен това, при дейност по въртящи се части или в тръбопроводи, трябва: 

 да изключите гъвкавото съединение от двигателя, ако има такова; 

 да махнете ремъците на предавката от ремъчните колела, ако има такава. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При ползване на многостепенен вентилатор, изключете електрическото захранване    
вътре в многостепенния вентилатор и преди да извършите каквато и да било 
поддръжка, проверете дали перковото колело е изцяло в покой. 

 

Отговарящият по поддръжката трябва да ползва екип от хора, така че да гарантира абсолютна 
координация между тях и максимална безопасност на изложените на риск хора. Всички хора, които 
извършват поддръжна дейност трябва да бъдат в пълен визуален контакт, за да са в състояние да 
предупредят за евентуална опасност. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Евентуалното преместване на части, които трябва да бъдат откачени или 
демонтирани от машината, трябва да бъде извършено посредством подходящи 
транспортни и подемни съоръжения. 

 

 
По принцип ре са необходими особени съоръжения за поддръжката на вентилатора. 
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Необходимо е извършването на цялостна и системна поддръжка на вентилатора с 
цел правилно функциониране и безопасност на персонала. 

 

За да улесни планирането на програмирана поддръжка, фирма FVI е изработила схема (виж 
параграф 12.3), съдържаща общи указания за точките, предмет на контрол и честотата на 
интервенциите. 

 

 

Периодичното чистене и поддръжка, заедно със смазването са наложителни с цел 
правилно функциониране и максимална продължителност на работа на 
вентилатора. 

 

8.1 Смазване на лагерите 

Проверете и спазвайте интервалите за смазване на лагерите.  

Лагерите, инсталирани на стойките на вентилаторите с ремъчна предавка, трябва да бъдат редовно 
смазвани; интервалите на смазване и качеството на греста са записани в спесифициращия 
предавката документ, приложен към документацията на вентилатора, ака същият е доставен с 
предвака. В случай че доставеният вентилатор е конфигурация 1 или 6 (само гол вал, без предавка), 
консултирайте Таблица 8-2 за точните интервали на смазване. Смазвайте с посочения или 
еквивалентен вариант грес. Ако вентилаторът работи в прашна, влажна, топла или корозивна среда, 
интервалите на смазване трябва да бъдет намалени с 40% (или повече от 40%) от стойността, 
приведена в спесифициращия предавката документ и в зависимост от трудността на работните 
условия. 

 

 

Прекалено голямо количество грес предизвиква презатопляне на лагерите: не 
пълнете стойките с по-голямо количество грес от предвиденото. 

Ако не е указано по различен начин, смазването на лагерите на фирма FVI при доставката е 
извършено с: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

продукт на базата на сапун от комплекс литий с точка на капкоотделяне при 250 ºC (IP 369) и стойност 
на обработено проникване/попиване при 25 ºC - 0.1 mm ( IP 50/ ASTM D217) при 265÷295. 
Кинетматичен вискозитет (IP 71/ ASTM D445) : при 40 °C, 100 cSt ; при 100 °C, 11.3 cSt. 

Следните грес-продукти имат сходни характеристики: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Вид опорна стойка 
Количество грес първо 

смазване (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 … 
Запълнете изцяло лагера, но 
само частично свободното 
пространства в стойките 

Таблица 8-1 Колич.грес първо зареждане за стойки и лагери за вентилатори с предавателен вал  

 

 

 

Обикновено лагерите на двигателите до размер 160 са смазани веднъж завинаги, 
следователно няма нужда от допълнително смазване. 

 

Проверете и спазвайте посочените от конструктора на двигателя интервали на смазване. Желателно 
е, при всички случай, да предвидите периодична подмяна на лагерите, чиито модели са записани на 
табелката на двигателя. 

 

 

За смазване на лагерите на двигателите ползвайте вида грес, посочен от 
производителя на двигателя. 
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Вид стойка 

Вид лагер  

(Страна ремъчно 
колело) 

Скорост на ротация (обороти/минута) 

Колич. 
грес  

(грамове) 

Вид лагер  
(противоположна 
страна на ремъчно 

колело) 

Скорост на ротация (обороти/минута) 

Колич. 
грес  

(грамове) 
1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Интервали на повторно смазване в часове Интервали на повторно смазване в часове 

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 

Вид стойка 

Вид лагер  

(Страна ремъчно 
колело) 

Скорост на ротация (обороти/минута) 

Колич. 
грес  

(грамове) 

Вид лагер  
(противоположна 
страна на ремъчно 

колело) 

Скорост на ротация (обороти/минута) 

Колич. 
грес  

(грамове) 
750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Интервали на повторно смазване в часове Интервали на повторно смазване в часове 

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 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
Интервали на повторно смазване, изчислени на базата на диаграма от Ръководството за поддръжка на лагери SKF с температура на външния пръстен 70 градуса по Целзий. 
Количество грес, изразено в грамове, изчислени на основание на стандарт SKF. 

Таблица 8-2 Интервали на смазване и колич. грес в зависимост от оборотите на вентилаторите  
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   Подпорна повърхност 

appoggio 

8.2 Контрол на самонагаждащи се ролкови лагери 

Преди да монтирате лагерите трябва да премерите вътрешния радиален луфт над най-високата 
ролка; ползвайте дебеломер (виж Чертеж 8-1 Проверка на радиалния луфт на лагерите). 

По време на монтирането постоянно контролирайте намаляването на вътрешния луфт под най-
ниската ролка. 

Лагерите са правилно монтирани ако намаляването на вътрешния луфт и на минималния остатъчен 
луфт отговарят на приведеното в Taблица 8-3 Контрол на радиалния луфт на лагерите.  

 

Ролков лагер 
Намаляване на 

радиален луфт (mm) 
Минимален остатъчен луфт 

след монтиране (mm) 

 Номинален луфт Луфт C3 

22209  EK от 0.025 до 0.030 0.020 0.030 

22210  EK от  0.025 до 0.030 0.020 0.030 

22212  EK от 0.030 до 0.040 0.025 0.035 

22214  EK от 0.040 до 0.050 0.025 0.040 

22215  EK от 0.040 до 0.050 0.025 0.040 

22216  EK от 0.040 до 0.050 0.025 0.040 

22218  EK от 0.045 до 0.060 0.035 0.050 

22220  EK от 0.045 до 0.060 0.035 0.050 

22222  EK от 0.050 до 0.070 0.050 0.065 

22224  EK от 0.050 до 0.070 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 от 0.065 до 0.090 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 от 0.075 до 0.100 0.055 0.090 

Taблица 8-3 Контрол на радиалния луфт на лагерите  

 

 

 

 

Чертеж 8-1 Проверка на радиалния луфт на лагерите  
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8.3 Контрол на самонагаждащи се сферични лагери 

Лагерите са правилно монтирани ако ъгълът на затягане, осовото преместване и минималният 
остатъчен луфт отговорят на приведеното в Tаблица 8-4. 
 

Самонагаждащ се 
сферичен лагер 

Ъгъл на затягане 
(градуси)* 

Осово 
преместване s 

(mm) 

Минимален остатъчен луфт след 
монтиране (mm) 

 Нормален луфт Луфт 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 

 стойностите са по-високи средно с 15-20 градуса за лагери C3 

 

Taблица 8-4 Ъгъл на затягане,осово преместване,минимален остатъчен луфт на сферични лагери 

  

 

 

Чертеж 8-2 Осово преместване s  
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8.4 Обтягане и чистене на ремъците 

Опростения метод за опъване на клиновидните ремъци е следният: можете да ползвате таблица 8-5, 
за да получите стойността Р на натоварване на всеки ремък, в зависимост от вида на профила и от 
диаметъра на по-малкото ремъчно колело. Стойността L ще получите от същата таблица. 

С помощта на формулата:  
100

LxI
Le   

се изчислява стойността Le, където:  

Le= дълбочина на деформация на участъка [в mm] по средната линия на междуосовото разстояние I 

L= дълбочина на деформация по междуосово разстояние 100 mm  

I = междуосово разстояние (разстояние между центровете на ремъчното колело) [в mm] 

При поставяне на товара P перпендикулярно на участъка (Четреж 8-3 и Четреж 8-4) трябва да 
опънете предавката докато не достигне до изчислената дълбочина на деформация Le. 
 

 

 

 Чертеж 8-3 Проверка на обтягането на ремъците Чертеж 8-4 Обтягане на ремъците 

 

Профил Товар върху 
ремък P [N] 

Диаметър на по-малкото 
ремъчно колело d [mm] 

Дълбочина на деформация 
при междуосово разст. 100 

mm Le 

SPZ 25 

от 63 до 71 

от 75 до 90 

от 95 до 125 

над 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

от 100 до 140 

от 150 до 200 

над 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

от 160 до 224 

от 236 до 355 

над 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

от 224 до 250 

от 265 до 355 

от 400 до 560 

над 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Taблица 8-5 Обтягане на ремъците: пробно натоварване и дълбочина на деформацията  

Le 

I 

I/2 
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Проверете опъването на ремъците приблизателно след първите 8 часа, след което се придържайте 
към съответните указания на програмираната поддръжка (виж Параграф 12.3) Сменете изцяло 
ремъците когато тяхното износването може да компроментира доброто функциониране на 
предавката, поради недостатъчно предварителното опъване или поради приплъзване над 4÷5%. 
Износването на ремъците зависи от различни фактори, включително и от характеристиките на 
средата, часовете на работа, броя и начина на стартиране. 

 

 

Производителите на стандартни клиновидни ремъци препоръчват температурата 
на средата да не превишава 80 °C , при по-висока температура са необходими 
специални ремъци. 

 

При чистенето на замръсени ремъци не трябва да ползвате разтворители като бензин, бензол, 
терпентин и др. или абразивни или остри предмети. 

Желателно е да ползвате смес от спирт и глицерин в отношение 1:10. Предавките, монтирани на 
вентилатори FVI имат 2 или повече ремъка.  

 

 

В случай на скъсване на един или повече ремъкци ви съветваме да замените цялата 
серия. 

 

 

 

8.5  Гъвкави връзки/муфи при съединение 

В зависимост от условията на работа на вентилтора, контролирайте периодично 
междуосовия/валовия луфт S, регулирането/центровката на ъглите Amax-Amin и на паралелността R 
(Чертеж 8-5, Чертеж 8-6, Чертеж 8-7). Контролирайте състоянието на шарнирите и смажете на всеки 3 
000 часа работа, ползвайки указаните смазващи продукти и количества (виж Tаблица 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чертеж 8-5 Междуосово 

преплъзване  
Чертеж 8-6 Несъосност на 

ъглите 
  Чертеж 8-7 Несъосност 

на паралелите 

S 

R 

Amin 

Amax 
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Вид S мин.  

[mm] 

Aмакс-Aмин при 
инсталирането 

макс [mm] 

Aмакс-Aмин при 
работа макс 

[mm] 

R макс.  

 [mm] 

Скорост макс. 
[rpm] 

Смазочен 
продукт [Kg] 

Препоръчан 
смазоч.продукт 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Няма нужда от 
смазване 

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 

* Приведените в таблиците на настоящото ръководство данни са взети изцяло от техническите каталози на съответните 
производители. 

Taблица 8-6 Технически характеристики на гъвкавите връзки/муфи при съединение 
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8.6 Филтри и индикатори на налягането 

Aко вентилаторът е снабден с филтри на входа, те трябва да бъдат редовно почиствани така че да не 
се увеличи загубата на входната мощност, което би довело до намаляване на ефективността на 
вентилатора.  

Проверката и евентуалното почистване могат да бъдат извършени на предварително установени 
интервали; при всички положения е желателно ползването на отделен индикатор-датчик за 
налягането с цел контрол на провокирания от филтърана спада на налягането. Налягането в никой 
случай не трябва да превишава 400 Pa.  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Стойността на налягането не трябва да превишава 400 Pa, с цел избягване на риск 
от евентуални щети на филтъра и като последствие, засмукване на материал във 
вентилатора. 

 

 
 

8.7 Противовибрационни гъвкави съединения свързващи вентилатора и 
тръбопроводите 

Гъвкавите съединения намиращи се между вентилатора и тръбите на подаването и/или на 
засмукването трябва да бъдат старателно огледани и контролирани за налични скъсвания или 
откачания на гъвкавите части. Ако при поддръжна дейност на инсталацията и/или на вентилатора 
същите трябва да бъдат демонтирани, новото сглобяването трябва да се извърши спазвайки 
предпазните мерки като при пръвия монтаж/инсталиране. (виж параграф 5.5). 
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8.8 Контрол и чистене на частите в контакт с въздушния приток 

 

Периодичното чистене на перковото колело води до избягване на вибрациите, дължащи се на 
евентуално натрупване на прах по време на работа на вентилатора.  

 

 

В случай че вентилаторът трябва да транспортира дори и леко запрашени 
въздушни маси, съдържащи абразивен прах или да извършва пневматичен 
транспорт, редовно контролирайте чистотата и/или износването на 
перковото колело.  

 

Натрупването на материал или износването на която и да било част от перковото колело, могат да 
предизвикат аномало вибриране на вентилатора. 

Ако някоя част е прекалено износена, трябва наложително да бъде сменено перковото колело (за 
това се обърнете към Техническото обслужване на FVI). 

 

 

За кавато и да било информация или модификация по нашите продукти, моля 
предварително се обърнете към Техническия офис на FVI , като уточните вида на 
машината и серийния номер от табелката с данните на вентилатора. 

 

Вентилаторите FVI могат да имат отвор и съответнo тапа за изтичане на евентуално образуваната в 
корпуса кондензацията. Тапата може да бъде отворена само при спряла машина. 

 
  

 

 
 
 

ВНИМАНИЕ: 

Отварянето на тапата/отвора за източване на кондензацията може да предизвика 
изтичане на флуид, течност и/или газ; удърната вълна може да нанесе евентуални 
щети на очите или на други чувствителни части на тялото на оператора. 

При вентилатори работещи с въздушни маси с висока температура, освне 
горепосочените щети, изтичането на флуида от отвора може да предизвика и 
изгаряне на кожата. 

 

 

Преди пускане на вентилатора в действие, винаги проверете дали тапата за 
оттичане е идеално затворена. 
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9 TЕХНИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ 

9.1 Опорни стойки ST варианти/конфигурации 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 

 
Чертеж 9-1 Опорни стойки ST конфигурации A – AL – B - BL 

СТОЙКА РАЗМЕР в mm ТЕГЛО 

ВИД 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 

* КОНСТРУКТИВНИ ВАРИАНТИ 

Вариант A: къс вал, сферични лагери.   --   Вариант AL: дълъг вал, сферични лагери. 

Вариант B: къс вал, сферични лагери от страна на перковото колело, ролков лагер от страна на предавката. 
Вариант BL: дълъг вал, сферичен лагер  от страна на перковото колело, ролков лагер от страна на предавката. 

Taблица 9-1 Опорни стойки ST конфигурации A – AL – B - BL 

Охлаждаща перка  

За тем .въздух 

 60÷300°C Вариант AL-BL 

Вариант A-B  

Масленица 
UNI 7663 Вид A 
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9.2 Опорни стойки SN варианти/конфигурации A – AL - B - BL 

 

 

 

 

Чертеж 9-2 Опорни стойки SN конфигурации A – AL – B - BL 

 

 

ВИД 

A-AL-
B-BL 

РАЗМЕР в mm ТЕГЛО 
Kg 

A B C C1 D j6 E F F1 F2 G H L NxO PxQ R S U V 

SN 507  422 185 211 171 24 150 53 58 98 52 50 50 15x20 8x7 27 140 40 M8 8 

SN 508  575 205 344 304 28 170 53 58 98 60 60 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 12 

SN 509  615 205 335 295 38 170 57 63 103 60 60 80 15x20 10x8 41 160 60 M12 16 

SN 510  753 205 413 373 42 170 57 63 103 60 60 110 15x20 12x8 45 160 90 M16 20 

SN 512  865 255 510 450 48 210 63 72 132 70 70 110 18x24 14x9 51.5 200 90 M16 30 

SN 513  895 275 535 475 55 230 65 75 135 80 80 110 18x24 16x10 59 200 90 M20 35 

SN 516  995 315 560 500 65 260 75 80 140 90 95 140 22x28 18x11 69 250 120 M20 56 

SN 518  1180 345 725 650 75 290 83 92 167 100 100 140 22x28 20x12 79.5 315 120 M20 81 

SN 520  1285 380 755 680 80 320 90 100 175 110 112 170 26x32 22x14 85 315 140 M20 112 

SN 522  1460 410 900 825 90 350 108 112 187 120 125 170 26x32 25x14 95 400 140 M20 150 

SN 524  1540 410 900 825 100 350 108 112 187 120 140 210 26x32 28x16 106 400 180 M24 200 

SN 528  1750 500 1090 1015 110 420 118 122 197 150 150 210 35x42 28x16 116 400 180 M24 280 

Taблица 9-2 Опорни стойки SN конфигурации A – AL – B – BL 

 
 

СТРАНА НА 
ПЕРКОВОТО КОЛЕЛО 

СТРАНА НА 
РЕМЪЧНОТО 
КОЛЕЛО 
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9.3 Опорни стойки, серийни лагери, инсталирани на вентилатори с ремъчно 
управление 

 

СТОЙКА 

Лагер 

+ втулка 

FA R1 

K R1 

FC P1 

FC N1 

KA P1 

FE P1 

FE N1 

KB P1 

FG P1 

FG N1 

 VCM N1 

FI N1 

ST 47 A 19 6204 - Z 
351 

501 
      

ST 62 A 24 6305 - Z 631  
401 

451 

401 

451 
 351  

ST 80 A 28 6307 - Z 
711 

801 

501 

561 

501 

561 

501 

561 
401 401 401 

ST 90 A 38 6308 - Z 901 631 631 631 
451 

501 

451 

501 

451 

501 

ST 100 A 42 6309 - Z  
711 

801 

711 

801 

711 

801 
561 561 561 

 

ST 110 B 48 

 

NU 310 ECP 

6310 - Z 
 901 901 901 631 631 631 

 

ST 120 B 48 

 

NU 311 ECP    
6311 - Z 

 1001 1001 1001 711 711 711 

 

ST 130 B 55 

 

NU 312 ECP   
6312 - Z 

 1121  1121 801 801 801 

ST 150 B 65 
NU 314 ECM 

6314 - Z 
    901 901 901 

ST 180 B 80 
NU 317 ECM 

6317 - Z 
    

1001 

 

1001 

1121 

1001 

1121 

ST 200 B 90 
NU 319 ECM 

6319 - Z 
     1251 1251 

SN 520 B 80 
H 320 

22220 EK 
     1401 1401 

SN 522 B 90 
H 322 

22222 EK 
     1601 1601 

SN 524 B 100 
H 3124 

22224 EK 
     

1801 

2001 

1801 

2001 

 
Taблица 9-3 Опорни стойки и серийни лагери, инсталирани на вентилатори с предавателен вал
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СТОЙКА 
Лагер 

+ втулка 

ART N1 

KC R1* 
FP N1 

MEC N1 

FQ N1 

PFM N13 

KM R1* 

FR N1 

PFB N13 
FS P1 

ST 47 AL 19 6204 - Z   251 251 

201 

221 

251 

ST 62 AL 24 6305 - Z   
281 

311 

281 

311 

281 

311 

ST 80 AL 28 6307 - Z  351 351 351 351 

ST 90 AL 38 6308 - Z 
401 

451 

401 

451 

401 

451 

401 

451 

401 

451 

ST 100 AL 42 6309 - Z 501 501 501 501 501 

             AL 

ST 110 ---- 48 

             BL 

NU 310 ECP 

6310 - Z 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

BL 631 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

AL 631 

ST 120 BL 48 
NU 311 ECP 

6311 - Z 
711 711 711 711 711 

ST 130 BL 55 
NU 312 ECP 

6312 - Z 

801 

901 
801 

801 

901 

801 

901 

801 

901 

ST 150 B 65 
NU 314 ECP 

6314 - Z 
 901    

SN 516 BL 65 
H 316 

22216 EK 
1001  1001 1001 1001 

SN 518 BL 75 
H 318 

22218 EK 

1121 

1251 
1001 

1121 

1251 

1121 

1251 
 

SN 520 B 80 
H 320 

22220 EK 
1401 

1121 

1251 
1401 1401  

SN 522 B 90 
H 322 

22222 EK 
1601 1401 1601 1601  

SN 524 B 100 
H 3124 

22224 EK 

1801 

2001 

1601 

1801 

1801 

2001 

1801 

2001 
 

SN 528 B 110 
H 3128 

22228 CCK/W33 
 2001    

* KC-KM само до размер 1001 

 

Taблица 9-4 Опорни стойки и серийни лагери, инсталирани на вентилатори с предавателен вал 
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СТОЙКА 

Лагер 

+ втулка 
DFR N DFM N 

28 

SN 509 C 42 -- 

38 

H 309 

2209EK 

22209EK 

1 

401 -- 

2-3 

* 

32 

SN 510 C 48 -- 

42 

H 310 

2210EK 

22210EK 

1 

451 -- 

2-3 

* 

38 

SN 511 C 55 -- 

48 

H 311 

2211EK 

22211EK 

1 

501 -- 

2-3 

* 

38 

SN 512 C 60 -- 

48 

H 312 

2212EK 

22212EK 

1 

561 -- 

2-3 

 

 

561 

42 

SN 513 C 65 -- 

55 

H 313 

2213EK 

22213EK 

1 

631 -- 

2-3 

 

 

631 

48 

SN 516 C 75 -- 

60 

H 316 

2216EK 

22216EK 

1 

711 -- 

2-3 

 

 

711 

55 

SN 517 C 80 -- 

65 

H 317 

2217K 

22217EK 

1 

801 -- 

2-3 

 

 

801 

60 

SN 518 C 90 -- 

75 

H 318 

2218K 

22218EK 

1 

901 -- 

2-3 

 

 

901 

65 

SN 518 CL 90 -- 

75 

H 318 

2218K 

22218EK 

1 

1001 -- 

2-3 

* 

75 

SN 520 C 100 -- 

80 

H 320 

22220EK 

1 

1121 -- 

2-3 

 

 

1001 

80 

SN 522 C 110 -- 

90 

H 322 

22222EK 

1 

1251 -- 

2-3 

 

 

1121 

90 

SN 524 C 120 -- 

100 

H 3124 

22224EK 

1 

1401 -- 

2-3 

 

 

1251 

100 

SN 526 C 130 -- 

110 

H 3126 

22226EK 

1 

1601 -- 

2-3 

* 

110 

SN 528 C 140 -- 

120 

H 3128 
 

22228CCK/W33 

1 

1801 -- 

2-3 

* 

120 

SN 530 C 160 -- 

130 

H 3130 

22230CCK/W33 

1 

2001 -- 

2-3 

* 

Taблица 9-5 Опорни стойки и серийни лагери, инсталирани на вентилатори с предавателен вал 
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10 ДЕMOНТИРАНЕ И ПОВТОРНО МОНТИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Само квалифициран и нарочно упълномощен персонал може да извършва всички  
долупосочени дейности по демонтиране и повторно монтиране на частите. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Всяка дейност по демонтиране и монтиране трябва да бъде извършена като седва: 

 при абсолютна сигурност, че вентилаторът е изцяло в покой (недвижещо се 
перково колело); посредством разграничителя изключете напрежението от 
центалното командно табло и поставете катинар, чийто ключ предайте на 
отговарящия по поддръжката. 

 cлед като сте създали работна среда с необходимите инструменти и без рискови 
ситуации и без каквато и да било друга дейност, която би предизвикала опасност 
за дейността по демонтиране. 

 след като, в зависимост от предназначението, внимателно сте изчистили, 
обезмаслили или смазали всяка повторно монтирана част. 

 

10.1 Подмяна на засмукващия вход/гърловина на центробежни вентилатори 

10.1.1 Демонтиране на засмукващия вход/гърловината  

 

1.- Завинтете болтовете с ухо за повдигане в 
два от заварените винтове, поставени в 
засмукващия вход за свързване към 
тръбопроводите (Снимка 1 и 2) 

 

 

Снимка 1 

 

Снимка 2 
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2.- С помощта на болтовете с ухо фиксирайте 
засмукващия вход към повдигащите органи 
(Снимка 3). 

 

 

Снимка 3 

 

3.- Развийте всички гайки, прикрепващи 
засмукващия вход към корпуса (Снимка 4). 

 

 

Снимка 4 

 

4.- Повдигнете и извадете засмукващия вход; 
внимавайте да не повредите резбата на 
заварените върху корпуса винтовете (Снимка 5). 

 

 

Снимка 5 
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10.1.2 Повторно монтиране на засмукващия вход/гърловината 

 

1.- Завинтете болтовете с ухо за повдигане в 
два от заварените винтове, поставени в 
засмукващия вход за свързване към 
тръбопроводите (Снимка 6).  

 

 

Снимка 6 

 

2.- Поставете уплътнителната подложка около 
заварените върху корпуса на вентилатора 
винтове  (Снимка 7). 

 

 

Снимка 7 

 

 

3.- Повдигнете засмукващия вход и 
позиционирайте кръга от отвори в съответствие 
със заварените върху корпуса на вентилатора 
винтове  (Снимка 8). 

 

 

Снимка 8 
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4.- Завинтете фиксиращите засмукващия вход 
гайки към корпуса. Затегнете 2 по 2 
противоположните гайки (Снимка 4).  

 

 

 

5.- Преди 
окончателното 
затягане проверете 
правилното свързване 
между засмукващия 
вход и перковото 
колело  както в   
Чертеж 10-1, Чертеж 
10-2 и Чертеж 10-3; 
ако е необходимо, 
корегирайте  
взаимната позиция 
засмукващ вход - 
перково колело.. 

 

 

 

СЕРИЯ Високо Налягане - VCM 

РАЗМЕР A B 

311 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 7 ÷ 12 2,5 

A и B в милиметри 

    Чертеж 10-1 Центриране на засмукващ вход на перково колело при 
серии високо налягане – VCM 

 

SERIE MEC - ART 

GRANDEZZA A B 

251 ÷ 901 3 ÷ 4 2 ÷ 2,5 

1001 ÷ 2001 5 ÷ 9 2,5 

A и B в милиметри 

     Чертеж 10-2 Центриране на засмукващ входа на перково колело серии 
MEC – ART 

 

SERIE FQ-FR-DFR-FS-DFS 

GRANDEZZA A B 

181 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 6 ÷ 10 2,5 

1251 2001 7 ÷ 12 2,5 

A и B в милиметри 

Чертеж 10-3 Центриране на засмукващ входа на перково колело при серии 
FQ-FR-DFR-FS-DFS 
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10.2 Корпус 

 

Всички ориентируеми вентилатори имат кръг от 
заварени винтове върху корпуса. За 
демонитрането му развийте гайките, фиксиращи  
към диска-поддържаща база, освобождавайки 
от заварените върху корпуса винтове(Снимка 9).  

 

 

Снимка 9 

 

При неориентируеми вентилатори с вътрешен 
корпус демонтирането не може да бъде 
извършено (Снимка 10). 

 

 

Снимка 10 

 

При някои конструктивни варианти корпусът 
може да бъде разделен на 2 или повече части, 
съединени посредством фланци с болтово 
съединение (Снимка 11). 

 

 

Снимка 11 

Винтове за фиксиране на корпусa  

Хоризонтален 
разрез с болтове 
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10.3 Подмяна на перковото колело 

Настоящият раздел описва прилаганата от фирма FVI процедура при демонтиране и следващо 
монтиране на центробежни вентилатори. При описанието на операциите се говори за инструменти, 
произведени от самата фирмата – производител (в частност извличащ конус и тръбата за повдигане 
на перковото колело), които улесняват дейностите. Независимо от факта, че са изключително 
полезни, тези инструменти не са абсолютно наложителни при извършване на описаните операции. 
Следователно фирма FVI не е дължна да ги достави тъй като, от функционална гледна точка, могат 
да бъдат заменени с подобни такива на разположение на пазара.  

 

10.3.1 Демонтиране на перковото колело 

 

1.- Развийте централния фиксиращ винт на 
перковото колело и отстранете фиксиращата 
шайба (Снимка 12) 

 

 

Снимка 12 

 

2.- Завийте извличащия конус на перковото 
колело в отвора с резба на вала на мотора 
(Снимка 13). 

 

 

Снимка 13 

 

Фиксираща шайба 

Извличащ конус 
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3.- Поставете върха на лоста с резба на 
извличащото приспособление върху лоста с 
резба на извличащия конус, поставяйки между 
тях шайба от антифрикционен материал. Със 
страничните крайща на извличащото 
приспособление захванете канала за извличане 
на главината на перковото колело (Снимка 14). 

 

 

Снимка 14 

 

4.- Желателно с помощта на пневматичен 
гайконавивач завъртете главата на лоста с резба 
на извличащото пристособление докато 
перковото колело не се разглоби от вала на 
двигателя и не остане частично подпряно на 
извличащия конус. (Снимка 15). В някои случаи 
канала за извличане е заменен с два извличащи 
отвора с резба.  

 

 

Снимка 15 

 

5.- Отстранете извличащото приспособление от 
перковото колело и вкарайте тръбата за 
повдигане на перковото колело в извличащия 
конус (Снимка 16). 

 

 

Снимка 16 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Външният диаметър на тръбата трябва да бъде само с няколко милиметра по-
малък от отвора на главината. Дебелината трябва да бъде такава, че тръбата да 
може добре да влезе в извличащия конус и в същото време да гарантира безопасно 
поддръжане на перковото колело.  
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ВНИМАНИЕ: 

Захванете свободния край на тръбата за повдигане на перковото колело в точка A 

 

Чертеж 10-4 Захващане на тръбата за повдигане на перковото колело 

 

6.- Като държите тръбата за повдигане 
захваната в точка A (виж Чертеж 10-4), 
преместете осово по нея перковото колело 
докато не излезе от корпуса, така че да могат да 
бъдат вкарани подходящи подемни средства 
(Снимка 17).  

 

 

Снимка 17 

 

7.- Поддържайте перковото колело с помощта 
на подходящи подемни съоръжения (Снимка 
18). 

 

 

Снимка 18 

 

В
Е

Н
Т

И
Л

А
Т

О
Р
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8.- Извадете тръбата за повдигане. 

 

9.- Повдигнете и извадете перковото колело 
(Снимка 19) 

 

 

Снимка 19 

 

10.- Развийте и отстранете извличащия конус от перковото колело. 

10.3.2 Повторно монтиране на перковото колело 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При необходимост, намалете диаметъра на вала на двигателя до достигане на 
номиналната му стойност с толеранс +0/+5 микрона. Монтиране с прекалено голям 
луфт предизвиква вибриране. Принудително монтиране предизвиква деформаци, 
вибрации и затруднява демонтирането на перковото колело. 

 

1.- Завинтете извличащия перковото колело 
конус върху вала на двигателя (Снимка 20). 

 

 

Снимка 20 
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2.- Проверете дали шпонката/езичето на вала на 
двигателя е правилно вкарана.  

 

 

 

3.- Смажете повърхността на вала с тънък слой 
грес. 

 

 

4.- Повдигнете перковото колело и го вкарайте в 
корпуса до допустимата от повдигащите 
съоръжения точка (Снимка 21). 

 

 

Снимка 21 

 

5.- Вкарайте тръбата за повдигане в отвора на 
главината на перковото колело и го вкарайте в 
извличащия конус (Снимка 22).  

 

 

Снимка 22 

 

6.- Захванете свободния край A за тръбата за 
повдигане (виж  Чертеж 10-4). 

 

 

7.- Освободете и отстранете подемните 
средатва, като оставите перковото колело 
поддържано само от тръбата за повдигане. 
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8.- Натиснете перковото колело по оста 
възможно най-далече, за да вкарате главината 
във вала на двигателя. (Снимка 23). Проверете 
дали шпонката на вала е в съответствие с 
гнездото на главината на перковото колело. 

 

 

Снимка 23 

 

9.- Отстранетет тръбата за повдигане на 
перковото колело и извличащия конус (Снимка 
24). 

 

 

Снимка 24 

 

10.- С помощта на лост с резба и с шайба и 
пневматичен гайконавивач сглобете изцяло 
перковото колело върху вала на двигателя 
(Снимка  25). При окончателно соглобяване 
главината е допряла до застопоряването 
/ограничителя на вала на двигателя.  

 

 

Снимка 25 

 

11.- Отстранете лоста с резба и шайбата.  
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12.- Позиционирайте фиксиращата перковото 
колело шайба и завинтете централния 
фиксиращ перковото колело винт до достигане 
на точката на затягане както в Таблица 12-1 
(Снимка 26). 

 

 

Снимка 26 

 

 

10.4 Пoдмяна на ремъчната предавка 

10.4.1 Монтиране и демонтиране на ремъчните колела 

 

1.- Проверете дали валът на двигателя и този на 
предавката са паралелни.  

 

 

2.- Преди да вкарате втулката в ремъчното 
колело (Снимка 27) внимателно изчистете 
конусовидните части и отвора на втулката. 

 

 

Снимка 27 

 

3.- Вкрайте втулката в отвора на ремъчното 
колело, като се постараете да съвпаднат 
полуотворите с резба на ремъчното колело с 
полуотворите без резба на втулката (Снимка 
27). Отворите могат да бъдат 2 или 3 (Чертеж 
10-5), в зависимост от размера на ремъчното 
колело, както на Таблица 10-1. 

  

Чертеж 10-5 Отвори на ремъчните колела 
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4.- Завинтете на ръка ограничителните винтове 
без да ги затягате (Снимка 28). 

 

 

Снимка 28 

 

5.- Проверете дали повърхността на вала е 
добре изчистена и вкарайте фиксиращата 
шпонка в съответното гнездо (Снимка 29). 

 

 

Снимка 29 

 

6.- Вкарайте сглобката, състояща се от втулка -
винтове-ремъчно колело във вала на двигателя, 
така че шпонката да влезе в съответното гнездо, 
намиращо се в отвора на втулката (Снимка 30). 

Ако е необходимо разширете отворана 
втулката, вкарвайки подходящ инструмент в 
процепа на втулката (Снимка 31). 

 

 

Снимка 30 
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 Снимка 31 

 

7.- Проверете дали винаги има луфт между 
шпонката и съответното гнездо (Снимка 32). 

 

 

Снимка 32 

 

8.- Повторете операциите от  2 до 7 за да 
монтирате ремъчното колело на вала на 
предавката.  

 

 

9.- С помощта на плосък лост с подходяща 
дължина проверете правилната центровка на 
ремъчните колела (Снимка 33).  

Ползвайте гумен чук за да преместите осово 
ремъчните колела до момента/точката на 
корегиране на  несъосността на паралелите 
(Снимка 34). 

 

 

Снимка 33 

Луфт 
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Снимка 34 

 

10.- 
Регулирайте 
позицията на 
двигателя за 
да корегирате 
несъосността 
(Чертеж 10-6 и 
Чертеж 10-7). 

 

  

 Чертеж 10-6 Несъосност на ъглите Чертеж 10-7 Несъосност на паралелите 

 

11.- Затегнете, един по един, винтовете на 
ремъчните колела (Снимка 35) до достигане на 
момента на затягане както в Таблица 10-1.  

 

 

Снимка 35 

12.- Отново проверете правилното 
подравняване на ремъчните колела. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Едно неправилно подравняване води до прекалено износване и увеличаване на 
триенето между ремъците, увеличаване на изразходваната от предавката 
мощност, на шума и на вибрирането, като по този начин намалява 
продължителността на работа на предавката. 

 

По принцип толеранса на центриране при ремъчни колела с клиновиден ремък не може да бъде по-
голям от 0,5 градуса или 5 mm за всеки 500 mm разстояние между центровете/осите (Чертеж 10-6 и 
Чертеж 10-7). 

Отклонение 
 

Отклонение 
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ВНИМАНИЕ: 

При демонтиране на ремъчните колела: отвийте блокиращите винтове и вкарайте 
един-два в свободните отвори, завинтвайки докрай до отблокиране на втулката.  

 

Вид 

Втулка Винтове 

Дължина 
[mm] 

Диаметър 
max [mm] N° Withworth 

Дължина 
[mm] 

Шестостенен 
ключ 

Момент на 

затягане [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 

Таблица 10-1 Момент/точка на затягане 
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10.4.2 Монтиране и демонтиране на ремъците 

 

1.- След като сте проверили правилното 
подравняване на ремъчните колела, пристъпете 
към монтиране на ремъците. При тази дейност 
не трябва да ползвате инструменти за 
насилствено вкарване на ремъците в ремъчните 
колела (Снимки 36, 37 и 38). Ако е необходимо, 
намалете разстоянието между центровете на 
ремъчните колела, приближавайки двигателя.  

 

 

Снимка 36 

 

Снимка 37 

 

Снимка 38 

 

2.- Проверете обтягането на ремъците. За тази 
цел вижите параграф 8.4 на настоящото 
ръководство.  
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3.- Ако обтягането на ремъците не е достатъчно, 
преместете двигателя, за да ги опънете: 

 

 

За вентилатори конфигурация 9 (двигател, 
поддържан от едната стран на поддържащата 
база) ползвайте обтегачите, за да преместите 
стойката на двигателя (Снимка 39). 

 

 

Снимка 39 

 

За вентилатори конфигурация 12 (с поствена на 
базата двигател) трябва да развинтите леко 
винтовете, фиксиращи двигателя към 
съответната стойка; за да го преместите 
ползвайте намиращите се встрани обтегачи, 
след което затегнете отново фиксиращите 
винтове (Снимка 40).  

 

 

Снимка 40 

 

4. Проверете отново подравняването на 
ремъчните колела. 

 

 

5.- Монтирайте предпазителя на предавката.   

 

 

ВНИМАНИЕ: 

След първите 8 часа на работа спрете  вентилатора и проверете дали винтовете, 
с помощта на които са монтирани ремъчните колела, са все още добре затегнати. 

 

6.- За демонтиране на ремъците повторете 
предходните операции в обратен ред.  

 

Обтегач 

Фиксиращи 
двигателя 

винтове  
Обтегач 
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10.5 Подмяна на вал и лагери с компактна опорна стойка 

10.5.1 Демонтиране на вал с компактна опорна стойка 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Всички по-долу изброени операции трябва да бъдат извършени в чиста среда; също 
така не допускайте каквито и да било замърсяващи елементи във вътрешността 
на опорната стойка. 

 

Компактните опорни стойки на вентилаторите с 
ремъчна предавка FVI (Снимка 41) са два вида в 
зависимост от вида на лагера, монтиран от 
страната на ремъчното колело или от страната 
на съединението  (страна на предавката LP):  

 
 

Снимка 41.- Компактна опорна стойка. 

 

Стойка модел ST…A… с твърд сферичен лагер от страна на предавката (Чертеж 10-8). 

Стойка модел ST…B… с твърд ролклов лагер от страна на предавката (Чертеж 10-9). Страната от 
която се намира ролковия лагер има отверстие CR на вала. 

 

И двата вида стойки са снабдени със сферичен лагер от страна на перковото колело (LG). 

 

 

 

Чертеж 10-8 Компактна опорна стойка ST…A… с радиални сферични лагери както от страната на 
перковото колело, така и от страната на предавката 

 

Страна на перковото колело 
                    (LG) 

Страна на ремъчното колело 
(LP) 

Опорна стойка ST…A… 
Сферични лагери/сфери 
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Чертеж 10-9 Компактна опорна стойка ST…В… с радиален сферичен лагер от страната на перковото 
колело и с ролков лагер от страната на предавката 

 

За стойките модел ST…B…валът трябва да се изважда от страна на перковото колело. За стойките 
модел ST…A… валът може да бъде изваждан и от двете страни. Съветваме ви винаги да изваждате 
вала от страна на перковото колело, предимно когато не знаете модела на стойката за демонтиране. 

Фазите на демонтиране на вала от опорната стойка са следните: 

 

1.- При стойки с инсталирана охлаждаща перка/вентилатор, демонтирайте перката (Чертеж 10-10) 

 

 

Чертеж 10-10 Опорна стойка с охлаждащ вентилатор 

 

Опорна стойка ST…B… 
Сферични/ролкови 

лагери 

Страна на 
перковото колело 

(LG) 

Страна на ремъчното колело 
(LP) 
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2.- Отстранете двата уплътняващи пръстена VA, 
намиращи се между вала и двата капака в края 
на стойката  (Снимка 42). 

 

 

Снимка 42 

 

3.- Отстранете фиксиращите винтове и свалете 
капака от страна на перковото колело (Снимка 
43). 

 

 

Снимка 43 

 

4.- Изтеглете вала.  

 

При стойки ST…A…, като последна операция, 
извадете изцяло вала. При това, заедно с вала, 
излизат и двата лагера: както този от страна на 
перковото колело, така и този от страна на 
предавката (Снимка 44). Ползвайте извличащо 
приспособление за демонтиране на радиалните 
сферични лагери на вала.  

 

 

Снимка 44 
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При стойки ST…B…, извадете само частично 
вала, подпирайки го в средно положение 
(Снимка 45). 

 

 

Снимка 45 

 

5.- С все още частично изваден от стойката вал, 
отстранете пружинния блокирац пръстен, 
разположен в стойката от страна на перковото 
колело; за изваждането ползвайте подходящи 
клещи  (Снимка 46). 

 

 

Снимка 46 

 

6.- Извадете изцяло вала. При това, заедно с 
вала, излизат и: сферичния лагер от страна на 
перковото колело, пружинния блокиращ пръстен 
прдсигуряващ сферичния лагер върху вала, 
предпазващия от смазка диск, вътрешния 
пръстен на ролковия лагер от страна на 
предаквата и ако има такъв, пружинния 
блокиращ пръстен, подсигуряващ ролковия 
лагер върху вала (Снимка 47). 

 

 

Снимка 47 
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7.- Свалете винтовете и отстранете капака от 
страна на ремъчното колело (Снимка 48). 

 

 

 

Снимка 48 

 

8.- Извадете останалата част (сепаратор, ролки 
и външен пръстен) на ролковия лагер (Снимка 
49).  

 

 

Снимка 49 

 

9.- Отстранете пружинния блокиращ пръстен, 
разположен в стойката от страна на предваката; 
за изваждането ползвайте подходящи клещи     
(Снимка 50). 

 

 

Снимка 50 
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10.5.2 Повторно монтиране на вал с компактна опорна стойка 

Всички по-долу изброени операции трябва да бъдат извършени в чиста среда; също така не 
допускайте каквито и да било замърсяващи елементи във вътрешността на опорната стойка. 

 

10.5.2.1 Опорни стойки модел ST… A… 

 

1.- Монтирайте двата сферични лагера от двете 
страни на вала на предавката (Снимка 51). 
Преди да извършите тази операция затоплете 
вътрешния пръстен на лагерите до 
приблизателно 70°C или ползвайте преса или 
чук. 

 

 

Снимка 51 

 

2.- Вкарайте изцяло вала с давта лагера в 
стойката (Снимка 52) 

 

 

 

Снимка 52 

 

3.- Гресирайте лагерите с вида и количеството 
грес както в Таблица 8-1. 
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4.- Завинтете капаците от двете страни на 
стойката (Снимка 53).  

 

 

 

Снимка 53 

 

5.- Вкарайте двата уплътняващи пръстена VA 
между вала и двата капака в крайщата на 
стойката (Снимка 54). 

 

 

 

Снимка 54 

 

10.5.2.2 Опорни стойки модел ST…B… 

 

1.- Вкарайте предпазващия от смазката 
диск/уплътнение до точката на застопоряване 
на вала от страна на предавката (Снимка 55). 

Обърнете внимание на посоката на монтиране 
на предпазващия от смазката диск/уплътнение 
(Чертеж 10-9 и Снимка 55). 

 

 

 

Снимка 55 
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2.- Вкарайте пружинния блокиращ пръстен 
(който ще бъде фиксиран във вътрешността на 
стойката) във вала от страната на перковото 
колело. Пръстенът остава да виси на вала без 
да е фиксиран (Снимка 56). 

 

 

 

Снимка 56 

 

3.- Вкарайте сферичния лагер във вала от 
страна на перковото колело и го фиксирайте 
осово с помощта на пружинния блокиращ 
пръстен (Снимка 57).  

Преди да извършите тази операция затоплете 
вътрешния пръстен на лагерите до 
приблизателно 70°C или ползвайте преса или 
чук. 

 

 

 

Снимка 57 

 

4.- Вкарайте вътрешния пръстен на ролковия 
лагер във вала от страна на предавката и го 
фиксирайте осово с помощта на пружинния 
блокиращ пръстен (Снимка 58). Преди да 
извършите тази операция затоплете вътрешния 
пръстен на лагерите до приблизателно 70°C или 
ползвайте преса или чук.  

 

 

 

Снимка 58 
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5.- Фиксирайте пружинния блокиращ пръстен в 
намиращото се в стойката гнездото от страна на 
предавката (Снимка 59) 

 

 

 

Снимка 59 

 

6.- Вкарайте частично вала в стойката с всички 
вече монтирани елементи. Трябва да го вкарате 
от страна на перковото колело, като вкарате 
най-напред онзи край на вала, на който се 
намират вътрешния пръстен на ролковия лагер 
и предпазавщия от смазка диск/уплътнение 
(Снимка 60). 

 

 

 

Снимка 60 

 

7.- Преди да вкарате изцяло вала, подпрете го 
на едно междинно положение и фиксирайте 
висящия пружинен блокиращ пръстен в 
намиращото се в стойката гнездото от страна на 
перковото колело (Снимка 61). 

 

 

 

Снимка 61 
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8.- Вкарайте вала докрай (Снимка 62). 

 

 

 

Снимка 62 

 

9.- От страна на предавката вкарайте 
липсващите части на ролковия лагер: 
сепаратор, ролки и външен пръстен (Снимка 63). 

 

 

 

Снимка 63 

 

10.- Гресирайте лагерите с вида и количеството 
грес както в Таблица 8-1(Снимка 64).  

 

 

 

Снимка 64 

 



 

MVC 02 корегирано 2 юли 2015  113 от 129 

 

11.- Завинтете капаците от двете страни на 
стойката (Снимка 65).  

 

 

 

Снимка 65 

 

12.- Вкарайте двата уплътняващи пръстена VA 
между вала и капаците в крайщата на стойката 
(Снимка 66). 

 

 

 

Снимка 66 

 

10.6 Подмяна на лагери и гъвкаво съединение/муфа вентилатори конфигурация 8 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

преди да пристъпите към подмяната, набавете едно окомплектовано 
резервно гъвкаво съединение и две окомплектовани групи лагери (лагер, 
втулка, уплътнение, осигурителен пръстен и др.). 

 

Описанието на операциите по подмяната се отнася до компонентите в Чертеж 10-11 и в снимка 67. 

 

Чертеж 10-11 Компоненти на вентилатор конфигурация 8 - задвижване чрез гъвкаво съединение  
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Снимка 67 
 

1.- Ползвайте съответните знаци, за да обозначите мястото на краката на мотора (7), за да можете, 
впоследствие, да го поставите в правилна позиция. 

2.- Демонтирайте картера/кожуха на гъвкавата връзка/муфта на съединение (14). 

3.- Отделете двете полусъединения/полумуфти (13). 

За подмяна само на съединението, консултирайте инструкциите, доставени от производителя. Тази 
документация е достаена от фирмата FVI заедно с вентилатора. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случай че потребителят няма отнасящата се до съединението/муфтата  
документацията, може да я поиска допълнително от FVI. 

 

 

Чертеж 10-12 Гъвкаво съединение/муфа 

9 

11 

13 10 

15 

7 
6 
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4.- Изтеглете назад двигателя (15) и го завъртете приблизително на 45°, за да създадете 
необходимото пространство за улесняване на операциите по подмяна на лагерите. Набавете 
необходимите подемни средства в съответствие с теглото на премествания мотор. 

5.- След като сте демонтирали сензорите, отчитащи вибрациите и/или температурата, ако има 
такива, отстранете предпазителя на опорната стойка (12). 

6.- Отбележете мястото на охлаждащия вентилатор (8) върху вала на вентилатора.   

7.- Демонтирайте охлаждащия вентилатор (8), за да не го повредите по време на следващите 
дейности.  

8.- Демонтирайте засмукващия вход (1). За извършване на тази дейност спазвайте инструкциите в 
параграф 10.1.1 на настоящиото ръководство.  

9.- Демонтирайте перковото колело (2). За извършване на тази дейност спазвайте инструкциите в 
параграф 10.3.1 на настоящиото ръководство. За да улеснтие тази операция, ако корпусът на 
вентилатора е от две части, отстранете горната му част. 

 

10.- Развийте фиксиращите винтове и 
отстранете горната част на опорните стойки 
(Снимка 68).  

 

 

 

Снимка 68 

За вентилатори с компактна стойка, същата трябва да бъде изцяло демонтирана. За извършване на 
тази дейност спазвайте инструкциите в параграф 10.5.1 на настоящиото ръководство. Преди това 
отбележете мястот на краката на стойката със съответните знаци.  

11.- Извадете вала (10), окомплектован с лагерите. В спесифициращия предавката документ (етиткет) 
към вентилатора е уточнена типологията на лагерите за всяка стойка. Те могат да бъдат сферични 
или ролкови самонагаждащи се лагери с цилиндричен или конусовиден отвор. 

12.- Демонтирайте лагерите и ги извадете от вала на двигателя. 

13.- Изчистете внимателно всички компоненти.  

14.- Монтирайте новите лагери върху вала; спазете точно началната позиция.  

15.- Монтирайте вала окомплектован с лагери и уплътнения.  

 

За вентилатори с компактна стойка, поставете изцяло монтираната стойка в началното положение, 
имайки пред вид знаците, поставени преди нейното демонтиране. Спазвайте инструкциите в 
параграф 10.5.2 на настоящиото ръководство. 

16.- Затворете горните части на стойките и затегнете фиксиращите винтове. 

17.- Монтирайте перковото колело. За извършване на тази дейност спазвайте инструкциите в 
параграф 10.3.2 на настоящиото ръководство. При вентилатори с корпус от две части, монтирайте 
горната част.  

Фиксиращи 
винтове 

Горна част на 
стойката 
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18.- Монтирайте засмукващия вход. За извършване на тази дейност спазвайте инструкциите в 
параграф 10.1.2 на настоящиото ръководство. Поверете коректното свързване между засмукващия 
вход и перковото колело; евентуално корегирайте позиционирането на засмукващия вход. 

19- Монтирайте полусъединението/полумуфата върху вала на предавката.  

20- Поставете двигателя в началното положение имайки пред вид знаците, поставени преди неговото  
демонтиране. Проверете подравняването на съединението/муфата както е посочено в параграф 8.5 
на настоящиото ръководство.  

21.- Ако типологията на съединението/муфата го изисква, монтирайте пружината на гъвкавото 
съединение (Чертеж 10-12), гресирайте частите и затворере капаците.  

22.- Монтирайте охлаждащия вентилатор (8) в началното положение. 

23.- Монтирайте отчитащите вибрациите и температурата сензорите, ако има такива. 

24.- Позиционирайте предпазителят на стойката (12) и на гъвкавото съединение (14). 

 

10.7 Подмяна на уплътнителната набивка 

 

10.7.1 Демонтиране на уплътнителната набивка 

 

Обикновено подмяната на уплътнението може да бъде извършена при монтирано на вала перково 
колело. Само при особени случаи се налага да демонтирате перковото колело и изтеглите назад 
двигателя или стойката преди дейността по подмяната. 

 

 

Чертеж 10-13 Детайл на уплътнението 

 

За демонтиране на уплътнителната набивка процедирайте както по-долу; имайте пред вид данните, 
посочени в Чертеж 10-13: 
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1.- Отбележете взаимното положение на 
полупръстените на уплътнителната набивка E и 
съдържащия уплътнителната набивка “корпус”  
D (Снимка 69). 

 

 

Снимка 69 

 

2.- Отстранете двата полупръстена на 
уплътнителната набивка като развинтите 
фиксиращите  гайки и контрогайки  F (Снимки 70 
и 71). 

 

 

Снимка 70 

 

Снимка 71 
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3.- За вентилатори с охлаждащ вентилатор G, 
преди да го демонтирате отбележете със 
съответните знаци  неговото място върху вала 
или върху главината на перковото колело.  

 

 

4.- Отстранете уплътненията за подмяна A и C, 
и ако имак такъв, пръстена за нагнетяване на 
газ B (Снимка 72). Уплътненията могат да бъдат 
два вида: под формата на преплетени нишки 
или под формата на лента. 

 

 

Снимка 72 

 

10.7.2 Moнтиране на уплътнителната набивка 

 

1.- Moнтирайте новото уплътнение. 

1.1 При уплътнение от преплетени нишки, 
отрежете пръстените (поне два) със съответния 
размер и ги постваете между съдържащия 
набивката “корпус” и главината (Снимка 72).  

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Прорезите на пръстените трябва да бъдат поставени в диаметрално 
противоположни позиции (Чертеж 10-14 ). Ако е предвидено, между уплътняващите 
пръстени поставете пръстена за нагнетяване на газ.  

 

 

Чертеж 10-14 Прорези на уплътняващите пръстени 

 

ПОЗИЦИЯ ПРОРЕЗ 1ви 
ПЪСТЕН ”КОРПУС” ЗА УПЛЪТНИТЕЛНАТА  

 НАБИВКА 

 ГЛАВИНА НА ПЕРКОВОТО    
 КОЛЕЛО 

 ПОЗИЦИЯ ПРОРЕЗ 2ри  
 ПЪСТЕН 
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1.2 При уплътнение от лента, навийте  
спираловидно около главината на перковото 
колело след което напъхайте в съдържащия 
уплътнителната набивка ”корпус”. Ако е 
предвидено, между спиралите поставете 
пръстена за нагнетяване на газ.  

 

 

2.- Монтирайте двата полупръстена на 
уплътнителната набивка, спазвайки тяхното 
позициониране както преди демонтирането им. 
(Снимка 73). 

 

 

Снимка 73 

 

3.- Завинтете фиксиращите гайки и контрогайки 
на полупръстените на уплътнителната набивка; 
точката/момента на затягане трябва да 
гарантира идеалното триене върху 
уплътнението (Снимка 74). Редувайки, затегнете 
внимателно винтовете; при това 
полупръстените на уплътнителната набивка 
трябва да влезнат в съдържащия набивката 
“корпус” натискайки равномерно уплътнението. 

 

 
 

Снимка 74 

 

 

4.- Монтирайте охлаждащия вентилатор в 
началното му и положение. 

 

 

 



 

 120 от 129 MVC 02 корегирано 2 юли 2015 

 

 

11 ДЕМОНТИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯЕМОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА 

 

При окончателното излизане от употреба на вентилатора, за да можете да отделите различните 
компоненти и да пристъпите към оползотворяемост на вентилатора трябва да демoнтирате машината 
и всички нейни допълнителни части както е посочено по-долу. Преди демонтирането, фирмата-
потребител трябва да източи смазващите течности от подпорите на лагетире и да изчисти, общо, 
различните елементи. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Обърнете особено внимание за наличието на евентиуални токсични и/или корозивни 
остатъчни вещества в резултат на обработения флуид. 

По-голямата част от компонентите – перково колело, корпус, поставка, засмукващ вход, база, лагери, 
предпазители, ремъци и втулки – са изработени от метал (стомана и чугун) и могат да бъдат 
оползотворени заедно. 

Електирческият двигател трябва да бъде отделен и оползотворен в депозит на електроматериал 
заедно с евентуални елктрически сервомотори. 

Ремъците на предавките са гумени, както и голяма част от амортизаторите. 

Голяма част от допълнителните елементи са метални. Изключение правят съединенията против 
вибриране, които са изработени от два метални фланеца, съединени един за друг с текстилнa връзка 
от pvc или алуминизирана стъклофибра, фиксирана с финтове. 

Дейността по демонтиране на вентилатора може да бъде извършена като на мястото на неговото 
инсталиране, ако условията на безопасна работа го позволяват, така и на друго място след 
преместването и транспортирането на вентилаотра, като е посочено в раздел 4 на настоящото 
ръководство. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Цялата дейност по демонтирането трябва да бъде извършена от квалифициран 
упълномощен  персонал. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

всяка дейност по демонтирането трябва да бъде извършена: 

 при абсолютна сигурност, че вентилаторът е окончателно в покой (недвижещо  се 
перково колело); след като двигателят е изключен от ел.мрежа от квалифициран и 
упълномощен персонал; 

 след като е създаденa подходяща работна площадка, снабдена с необходимите 
съоръжения и без каквато и да било друга дейност, представляваща опасен 
източник на влияние върху дейността по демонтирането. 

 

 

За демонтиране на частите на вентилатора не са необходими особени, специфични 
съроъжения. 

 

Дейностите по демонтирането могат да бъдат извършени, следвайки обратния ред на инструкциите 
за монтиране, посочени детайлно в раздел 10. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Независимо от начина на инсталиране, всеки елемент, свързан с фланците на 
вентилатора трябва да бъде откачен и отстранен преди да се процедира по-нататък. 
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11.1 Единично смучещи центробежни вентилатори вариант 1-9-12 

 

 

Чертеж 11-1 Разгънат чертеж на вентилатор вариант 12 

Имайки пред вид Чертеж 11-1, правилният ред на демонтиране е: 

 

 Предпазители и части на предавката    (пар. 10.4) 

 Засмукващ вход  5       (пар. 10.1.1) 

 Корпуси 1 и 2        (пар. 10.2) 

 Перково колело 4      (пар. 10.3) 

 Стойка 3 и охлаждаща перк (ако има такава)      (пар. 10.5) 

 Уплътнение (ако има такова)     (пар. 10.7.1) 

 Двигател 

 

 

11.2 Двойно смучещи центробежни вентилатори вариант 6 -18. 

 

 

Чертеж 11-2 Разгънат чертеж на двойно смучещ центробежен вентилатор  
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Имайки пред вид Чертеж 11-2 правилният ред на демонтиране е: 

 

 Предпазители и части на предавката  (пар. 10.4) 

 Корпус на стойката страна на предавката 3 (пар. 10.5) 

 Носещ стойката барабан 7 

 Засмукващ вход 6    (пар. 10.1.1) 

 Стойката обратна страна на предавката 3 (пар. 10.5) 

 Перково колело 4    (пар. 10.3) 

 Корпус на стойката 3    (пар. 10.5) 

 Носещ стойката барабан 10 

 Засмукващ вход 9    (пар. 10.1.1) 

 Корпус 1     (пар. 10.2) 

 Двигател 

 

 

11.3 Центробежни вентилатори вариант 8 

 

 

Чертеж 11-3 Разгънат чертеж на вентилатор вариант 8  

Имайки пред вид Чертеж 11-3 правилният ред на демонтиране е: 

 

 Предпазители 12-14  

 Съединение 13    (пар. 10.6) 

 Двигател 15 

 Засмукващ вход 1    (пар. 10.1.1)  

 Перково колело 2    (пар. 10.3) 

 Стойки 9 и 10     (пар. 10.5) 

 Oхлаждаща перк 8 (ако има такава) 

 Уплътнение (ако има такова)   (пар. 10.7.1) 

 Корпус 4 и 3     (пар. 10.2) 
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12 ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

12.1 Важни моменти/точки на затягане на болтове, винтове и гайки 

 

Точките (моментите) на затягане M в долната таблица са валидни при следните условия: 

 Винтове с шестоъгълна глава вид UNI 5737, винтове с цилиндрична глава вид UNI 5931 и UNI 6107, 
при нормални условия на доставка. 

 Винтовете трябва да се затягат бавно с помощта на динамометричен гаечен ключ. 

 

Без да бъдат променяни стойностите на предварителното затягане, момента на усукване трябва да 
бъде променена в следните случаи: 

 увеличено с 5% за винтове с широка глава UNI 5712 

 намалено с 10% за смазани поцинковани винтове 

 намалено с 20% за третирани с фосфат и смазани винтове 

 намалено с 10% ако затягането се извършва с автоматичен гаечен ключ с импулси. 

 

Диаметър за 
ход на винта 

mm 

Сечение 
издърж. 

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 

 
Taблица 12-1 Моменти/точки на затягане M за винтове с метрична резба ISO 
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12.2 Контролен лист преди пускане в действие 

Долуописаните проверки са необходими, но могат и да бъдат недостатъчни в среда с особен вид 
риск. 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ 

КОД СЕРИЕН НОМЕР ГОДИНА 

Определете начина на инсталиране на основание на параграф 3.1. A    B    C    D  

Проверете дали вентилоторът съответства на вида предназначение ДА  

Проверете дали данните от табелката на вентилатора и двигателя 
съответстват на данните от документа за спецификация на предавката (ако 
има такъв) 

ДА  

Проверете дали ел.данни на табелката на двигателя съответстват на 
захранващата ел.линия (честота, напрежение, свързване). За 
допълнителни проверки вижте ръководството на двигателя 

ДА  

Проверете ефективността на евентуален прекъсвач за ел.захранването на 
двигателя и на евентуални помощни вериги (например подгреватели) 

ДА  

Проверете дали няма външни тела във вътрешността на вентилатора ДА  

Проверете дали всички предвидени винтове са на мястото си ДА  

Проверете затягането на болтовете, виж Таблица 12-1 (перково колело, 
опорни стойки, основи, евентуална предавка) 

ДА  

Проверете ефективността на взаимното блокиране на входа към 
помещението или на дистанциращите бариери (ако са необходими) 

ДА  

Проверете състоянието на смазване на лагерите (включително и тези на 
двигателя, ако се смазват) ДА  

Проверете центровката на гъвкавото съединение (ако има такова). Виж 
Параграф 8.5 

ДА  

Проверете дали всички въртящи се части могат да се въртят свободно ДА  

Проверете посоката на въртене на вентилатора ДА  

Проверете наличността на процедурата за безопасност при достъп до 
вентилатора ДА  

Проверете дали персоналът е обучен ДА  

Дата:  

Подпис:  
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12.3 Интервали на прoграмирана поддръжка 
 
Посочените интервали представляват работна база за клиента, който, в зависимост от конкретния 
случай, трябва да извърши необходимите за конкретната ситуация корекции. 
 

Интервали на прграмирана поддръжна дейност в зависимост от интензивността на употреба 

 
Интензивност на употреба 

Висока Средна Ниска 

За всички вентилатори 

1 
проверете идеалното състояние на всички предпазители и 
символи. Виж параграф 1.3 и 6.2.1 

1 
месец 

1 
месец 

1 
месец 

2 
проверете правилното затягане на всички винтове, виж  
Таблица12-1 особено при наличиен на циклични термични 
градиенти 

1 
месец 

3 
месеца 

6 
месеца 

3 
проверете дали перковото колело няма дефекти поради 
износване или корозия. Виж параграф 6.2.2 и 6.2.3 

1 
месец 

3 
месеца 

6 
месеца 

4 проверете дали перковото колело е чисто  
1 

месец 
6 

месеца 
12 

месеца 

5 
установете отсъствието на опасни вибрации. Виж и параграф 
3.8.4 

1 
месец 

6 
месеца 

12 
месеца 

6 установете отсъствието на аномален шум  
1 

месец 
6 

месеца 
12 

месеца 

7 
проверете състоянието на смазване на лагерите на двигателя. 
Виж и параграф 8.1 

1 
месец 

6 
месеца 

12 
месеца 

8 
проверете електрическите параметри на функциониране на 
инсталираните двигател и серводвигатели 

1 
месец 

6 
месеца 

12 
месеца 

9 проверете дали филтърът е чист 1 
месец 

6 
месеца 

12 
месеца 

10 
проверете идеалното състояние на всички инсталирани 
допълнителни части 

1 
месец 

6 
месеца 

12 
месеца 

Освен това, за вентилатори с ремъчна предавка 

11 проверете обтягането и износването на ремъците. Виж пар. 8.4 
1 

месец 
3 

месеца 
6 

месеца 

12 проверете състоянието на смазване на лагерите. Виж и пар. 8.1 
виж спесифициращия 
предавката дoкумент 

13 
проверете температурата на стойките в които са разположени 
лагерите. След едно начално повишаване на температурата 
поради родажа, тя трябва да остане постоянна във времето. 

1 
месец 

3 
месеца 

6 
месеца 

Освен това, за вентилатори с предавка с гъвкаво съединение/муфта 

14 
проверете центровката и смазването на съединението/муфата. 
Виж и параграф 8.5 

1 
месец 

6 
месеца 

12 
месеца 
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12.4 Система за измерване на енергийната ефективност 

На основание на Директивa 2009/125/UE – Регламент UE 327/201, енергийната ефективност на 
вентилатора се изчислява при извършване на пробно пускане-контрол на машината, като по 
норматив UNI EN ISO 5801. 

Отчитането се извършва в «работна камера», от страна на засмукването, по следната схема 
(инсталация вид “е” – измерване със стена с дюзи както в точка 30 от UNI EN ISO 5801): 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За вентилатори серия PFB-PFM (така наречени “plug fans” със свободно перково 
колело) енергийната ефективност според Директива 2009/125/UE се изчислява с корпуса. 
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13 СЪДЪРЖАНИЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД 

 

абразия; 74 

Атекс; 23; 36; 37 

база; 3; 13; 16; 22; 25; 26; 37; 59; 80; 120; 145 

баланс; 63 

безопасност; 3; 11; 12; 24; 25; 27; 37; 40; 41; 55; 57; 
69; 72; 73; 74; 79; 80; 108; 139; 144 

болтове с халки; 54; 55; 56; 100; 101; 103 

болтове; 3; 6; 26; 32; 40; 59; 60; 62; 63; 72; 73; 74; 
120; 139; 143; 144; 145 

боя; 22; 74; 75 

вал/ос; 5; 15; 20; 38; 41; 62; 63; 66; 68; 80; 94; 106; 
107; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 121; 122; 123; 
124; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 133; 134; 136 

вариант; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 16; 21; 52; 53; 54; 55, 
56; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 80; 94; 95; 96; 120; 
131; 132; 140; 141 

вентилатор; 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 
32; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 51; 52; 
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 
67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 79; 80; 82; 84; 
88; 91; 92; 93; 96; 97; 99; 100; 103; 105; 106; 120; 
121; 126, 131; 132; 133; 134; 136; 139; 140; 141; 
144; 145; 146 

вериги; 51; 52; 55; 57 

взрив/експлозия; 23; 37 

вибрации; 3; 13; 22; 26; 36; 38; 39; 40; 42; 44; 59; 60; 
62; 72; 73; 74; 92; 110; 117; 133; 134; 145 

винтове; 10; 28; 29; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 63; 68; 100; 
102; 103; 105; 106; 113; 115; 117; 120; 123; 125; 
133; 134; 138; 143 

връзка/свързване   collegamento ; 3; 5; 8; 20; 25; 28; 
29; 31; 36; 38; 42; 52; 60; 64; 69; 70; 91; 100; 103; 
144 

втулки; 62; 68; 96; 97; 99; 113; 114; 115; 117; 131; 139 

въздух; 13; 15; 16; 22; 26; 38; 39; 45; 76; 77; 78 

въздушна маса/флуид; 4; 5; 12; 13; 20; 22; 23; 36; 37; 
38; 43; 60; 71; 74; 76; 79; 91; 92; 120, 139 

 топло; 12; 38; 79 

въртене; 13; 20; 22; 39; 41; 42; 43; 45; 69; 72; 73; 76; 
78; 83 

 посока; 16; 69; 72; 76; 144 

гайки; 10; 28; 29; 33; 101; 104; 105; 135; 138 

главина; 43; 63; 107; 108; 111; 112; 136; 137 

гнездо; 114; 124; 125; 129 

грес; 10; 62; 70, 72; 80; 82; 83; 84; 111; 126; 130; 139 

двигател; 3; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 27; 38; 41; 42; 
43; 45; 46; 52; 53; 54; 55; 56; 62; 69; 70; 72; 76; 78; 

79; 82; 106; 107; 110; 111; 112; 113; 115; 116; 119; 
120; 132; 133; 134; 139; 144; 145 

 електоро; 14; 22; 42; 69; 70; 139 

дебелина; 75; 108 

дебит; 51; 57; 61; 77 

демонтаж; 5; 63; 100; 105; 106; 113; 119; 122; 132; 
133; 134; 135; 137; 139; 140; 141 

диаметър; 62; 87; 108; 110 

директиви; 23; 36; 37; 69; 79; 126, 146 

допълнително оборудване; 20; 26; 37; 45; 46; 139; 
145 

експлоатация; 3; 14; 22; 23; 24; 26; 32; 37; 38; 41; 42; 
43; 52; 59; 73; 79 

 условия за; 42 

 неправилен; 3; 37 

 предвиден; 22 

емисии; 4; 43; 44 

 звукови; 4; 43; 44 

енергия; 13; 20; 22; 72; 73 

ефективност; 6; 26; 37; 126, 144; 146 

 енергийна; 6; 126, 146 

заваряване шевове; 60; 73; 74 

заземяване; 69 

засмукване/засмукващ вход; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 16; 
20; 22; 25; 26; 28; 29; 31; 32; 36; 38; 45; 55; 60; 61; 
62; 63; 66; 67; 70; 71; 76; 77; 91; 100; 101; 102; 
103; 104; 133; 134; 139; 140; 141 

затягане/фиксиране; 3; 6; 7; 10; 26; 28; 29; 31; 32; 33; 
34; 35; 37; 38; 40; 59; 60; 62; 63; 64; 68; 72; 73; 74; 
86; 101; 104; 106; 113; 114; 117; 118; 120; 123; 
133; 134; 135; 138; 143; 144; 145 

захранване; 22; 39; 42; 69; 70; 78; 79; 144 

 напрежение; 69; 76 

звукова; 10; 13; 43; 47; 48; 49; 50 

износване; 24; 26; 39; 74; 88; 92; 117; 145 

инвертер; 41; 78 

инспекция/контрол; 12; 39; 74; 78; 79 

инсталация/съоръжение; 22; 23; 25; 26; 36; 38; 69; 
72; 76; 77; 91 

инсталация; 3; 11; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 44; 45; 46; 59; 60; 69; 70; 73; 77; 89; 
91; 126, 139; 140; 144; 146 

инструменти; 26; 115; 119 

квалифициран персонал; 51; 59; 60; 69; 79; 100; 139 

класификация ; 40 
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компоненти; 7; 20; 21; 24; 38; 40; 41; 43; 66; 130; 134; 
139 

корозия; 74; 145 

корпус; 4; 7; 10; 16; 20; 22; 23; 33; 34; 38; 39; 53, 54, 
57; 58; 61; 62; 63; 64; 66; 72; 74; 92; 101; 102; 103; 
104; 105; 108; 111; 133; 134; 139; 146 

липса на равновесие; 78 

лични предпазни средства; 37; 45 

луфтове; 8; 10; 16; 62; 63; 84; 85; 86; 88; 110; 115 

масло; 39 

материали; 23; 43; 74; 78; 91; 92; 107; 139 

механизми; 12; 20; 27; 37; 38; 40; 42; 74; 76; 101; 111 

 повдигащи; 101; 111 

многостепенен; 79 

монтиране/монтаж; 3; 7; 8; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 
36; 54, 59; 62; 63; 64; 66; 68; 70; 71; 84; 86; 91; 
100; 106; 110; 120; 127; 134; 140 

мощност; 13; 42; 44; 45; 69; 76; 117 

 звукова; 13; 45 

 погълната; 13; 117 

 номинална; 13 

мрежи; 7; 10; 26; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 69; 70; 73 

нагнетяване; 13; 28; 31 

надеждност; 24; 79 

налягане/напор; 5; 8; 13; 23; 44; 45; 46; 76; 77; 91; 
104 

 звукова; 13; 14; 44; 45; 46 

 атмосферна; 23 

 динамична; 13 

 устойчива; 76; 77 

 статична; 13 

натоварване/мощност; 10; 51; 52; 55; 57; 59; 60; 87; 
88; 91 

несъосност; 59; 116 

ниво; 13; 27; 43; 61 

нормативи; 40; 44; 69; 126, 146 

окончателно демонтиране; 100; 139 

опорни стойки; 5; 10; 16; 20; 55, 59; 60; 62; 63; 64; 66; 
72; 73; 80; 82; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 
128; 129; 131; 133; 134; 139; 141; 144; 145 

 компактен; 5; 121; 126; 133; 134 

основна база; 20; 59; 120; 139 

отвори; 7; 10; 33; 34; 38; 52; 53; 55; 56; 64; 68; 92; 
103; 106; 107; 108; 111; 113; 114; 115; 117; 134 

отстраняване; 12; 26; 37; 38 

охлаждаща перка; 8; 15; 20; 122; 133; 134; 136; 138; 
140 

перки; 4; 13; 43; 74; 75 

перково колело; 5; 8; 13; 20; 22; 24; 38; 39; 41; 43; 
45; 58; 62; 63; 66; 72; 73; 74; 76; 78; 79; 92; 94; 
100; 104; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 
121; 122; 123; 124; 128; 129; 133; 134; 136; 137; 
139; 144; 145; 146 

повдигане; 4; 7; 8; 12; 37; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 
58; 80; 100; 103; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 
133 

повторно монтиране; 63; 91; 100 

повърхности; 38; 45; 57; 62; 63; 64; 66; 79; 111; 114 

подаване; 22; 25; 28; 29; 31; 34; 36; 38; 45; 46; 60; 70; 
91 

поддръжка; 3; 24; 26; 27; 39; 42; 60; 69; 79; 80; 83; 
88; 91; 100 

подравняване/центровка; 63; 68; 88; 116; 117; 119; 
120; 134; 144; 145 

позиции; 3; 15; 16; 17; 26; 43; 44; 52; 55; 57; 60; 62; 
76; 93; 104; 108; 116; 124; 129; 132; 133; 134; 135; 
136; 137; 138 

поставка; 15; 16; 20; 62; 63; 64; 68; 105; 120; 139 

прах; 22; 36; 39; 58; 74; 92 

предаване; 5; 10; 82; 96; 97; 99 

предавка; 4; 5; 8; 14; 15; 16; 20; 24; 36; 38; 41; 42; 43; 
45; 46; 66; 68; 72; 73; 79; 80; 87; 88; 94; 113; 115; 
117; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 
129; 130; 134; 139; 140; 141; 144; 145 

предварително затягане; 88 

предпазни капаци; 3; 4; 7; 10; 12; 20; 24; 25; 26; 28; 
29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 64; 66; 72; 
73; 74; 120; 133; 134; 139; 145 

преместване; 4; 12; 37; 51; 57; 80 

приплъзване; 88 

приток; 13; 22; 77 

проверки/контрол; 4; 20; 24; 37; 40; 41; 58; 60; 63; 68; 
69; 72; 73; 74; 75; 91; 144 

продължителност; 24; 80 

пръстен; 9; 73; 83; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 
130; 131; 136; 137 

 за нагнетяване; 136; 137 

 еластичен; 124; 125; 128; 129 

 външен; 73; 83; 125; 130 

 вътрешен; 124; 126; 128; 129 

 зегерка; 124 

ремъци; 4; 5; 8; 10; 15; 16; 20; 24; 38; 41; 55, 64; 66; 
68; 73; 78; 79; 87; 88; 113; 117; 119; 120; 121; 139; 
145 

 обтягане; 8; 55, 64; 66; 87; 88 

ремъчни колела; 5; 8; 20; 38; 41; 55, 64; 66; 68; 79; 
83; 87; 113; 114; 115; 116; 117; 119; 120; 121; 125; 
139 

рискове; 3; 11; 23; 25; 26; 27; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 
45; 52; 57; 74; 144 
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ролки; 4; 5; 8; 10; 16; 20; 24; 40; 43; 58; 62; 64; 68; 70, 
72; 73; 78; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 94; 96; 97; 99; 
121; 122; 123; 124; 125; 126; 128; 129; 130; 131; 
133; 134; 139; 144; 145 

сглобяване; 28; 29 

сензори; 73; 133; 134 

сервиз/обслужване; 70; 73; 88; 92; 145 

 тежко; 145 

сериен номер; 28; 29; 31; 92 

серия; 5; 8; 10; 17; 22; 28; 29; 63; 88; 96; 97; 99; 104; 
146 

символи; 12; 37; 52; 53; 55; 56; 145 

скорост; 3; 8; 13; 24; 38; 40; 41; 42; 43; 45; 48; 50; 57; 
70; 73; 76; 78 

 номинална; 43 

смазване; 12; 39; 72; 79; 80; 82; 88; 89; 144; 145 

 интервал/период; 80; 82 

смазочни материали; 80; 88 

смучещ; 36; 48; 50; 60; 61; 71; 126, 146 

смущения; 100; 139 

среда; 3; 37; 38; 39; 44; 45; 46; 74; 100; 121; 126; 139; 
144 

стомана; 43; 139 

 неръждаема; 43 

съединение; 5; 10; 42; 62; 78; 88; 89; 104; 132; 134 

съединения; 5; 8; 10; 14; 15; 16; 20; 36; 41; 55, 59; 60; 
64; 68; 70; 71; 79; 89; 91; 121; 131; 132; 134; 139; 
144; 145 

 противовибрационни; 36; 59; 60; 139 

 еластични; 14; 20; 79; 131; 132; 134; 145 

 гъвкави; 5; 8; 10; 55, 64; 68; 70; 71; 89; 91; 131; 
132; 144 

съоръжение; 51; 59; 60; 80; 100; 106; 109; 139 

табелка; 1; 7; 13; 18; 22; 37; 60; 61; 70; 71; 72; 76; 82; 
92; 144 

тапи/покрития; 123; 125; 127; 131 

температура; 3; 15; 16; 20; 36; 38; 40; 43; 63; 64; 66; 
72; 73; 79; 83; 88; 126; 128; 133; 134; 145 

 висока; 12; 27; 36; 39; 63; 64; 66; 92 

точки на затягане; 113; 143 

транспорт; 22; 51; 68; 74; 80; 92 

триене; 117; 138 

тръби; 8; 106; 107; 108; 110; 111; 112 

тръбопровод/тръба; 69 

 за земя; 69 

тръбопроводи/тръби; 4; 5; 7; 8; 22; 25; 26; 28; 29; 31; 
36; 39; 46; 60; 61; 63; 70; 71; 76; 91; 100; 103 

уплътнение; 5; 9; 23; 36; 38; 63; 64; 66; 103; 106; 123; 
127; 131; 134; 135; 136; 137; 138 

 уплътнителна набивка; 5; 134; 135; 136; 137; 138 

уплътнения; 64; 70; 103; 131 

уплътнителна набивка; 135; 136; 137; 138 

управление; 20; 40; 41; 69; 100 

филтри; 91; 145 

фланец; 28; 31; 63; 105; 139; 140 

функциониране; 13; 20; 24; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 
51; 59; 64; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 80; 88; 89; 92; 
120; 145 

характеристики; 13; 14; 22; 37; 40; 42; 43; 60; 70; 80; 
88 

ход; 43; 57 

цикъл; 24; 40; 42; 74; 139 

жизнен; 24; 40; 42; 139 

чистене; 4; 5; 39; 68; 74; 87; 88; 91; 92; 114; 139; 145 

шайба; 106; 107; 112; 113 

шпонка; 111; 112; 114; 115 

шум; 4; 13; 40; 43; 44; 45; 46; 72; 117; 145 

ъгъл; 55; 86 


