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1 INDLEDNING 

 

1.1 Formålet med vejledningen 

Vejledningen indeholder anvisninger og advarsler og udgør den dokumentation, der skal ledsage produktet. 
I modsat fald mangler produktet en af de mest fundamentale sikkerhedsegenskaber. 

Vejledningen skal opbevares omhyggeligt og altid stå til rådighed for alle de involverede personer. 

Advarslerne har til formål at garantere sikkerheden for de personer, der er udsat for risiko i forbindelse med 
drift og betjening af udstyret. 

Anvisningerne i denne vejledning beskriver, hvordan ventilatoren anvendes korrekt, som forudset af 
producenten. 

 

 

 

 

ADVARSEL: 

Ventilatorens sikkerhed skal tilpasses, også i funktion af ventilatorens specifikke 
anvendelsesområde. 

Sikkerhedsforanstaltningerne varierer alt efter hvordan ventilatoren installeres i 
henhold til specifikationerne i det efterfølgende afsnit 3.1. 

Derfor er oplysningerne i denne vejledning uundværlige for en korrekt og risikofri 
anvendelse af produktet. 

 

 

I denne vejledning anvendes FVI som en forkortelse for F.lli Ferrari Ventilatori Industriali 
S.p.A. 

 

Ingen dele af denne vejledning må kopieres, gengives eller videregives på elektronisk, mekanisk, fotografisk 
vis eller nogen anden måde uden udtrykkelig tilladelse fra FVI. 

 

 

Under alle omstændigheder står den tekniske afdeling hos FVI altid til rådighed ved behov for 
yderligere oplysninger. 

 

 

1.2 Generelle sikkerhedssymboler 

I denne vejledning vil visse særlige vigtige oplysninger kunne være fremhævet af følgende symboler: 

 

 
FARE: Dette symbol angiver situationer som kan give anledning til risiko for personskade. 

 

FARE: Elektriske dele under spænding. 

 
ADVARSEL: Dette symbol angiver at oplysningen er særlig vigtig og af generel interesse. 
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1.3 Anvendte sikkerhedspiktogrammer 

 

Følgende sikkerhedspiktogrammer er anvendt på ventilatorerne fra FVI  

 

 

Forbud mod smøring og/eller justering af dele i bevægelse. 

 

Forbud mod demontering af afskærmningerne. 

 

Fare på grund af dele i bevægelse. 

Piktogrammet findes ud for de forudsete inspektionslåger på 
ventilatoren. 

Åbning af inspektionslåger er kun tilladt efter fuldstændig standsning af 
dele i bevægelse. 

 

Angivelse af løftepunkt. 

Piktogrammet er placeret ud for de punkter, som anvises af FVI til 
løftning og flytning af ventilatoren. 

 

Varme flader >60 °C.  

Skoldningsfare. Varme flader – Emission af varme væsker 

Piktogrammet påsættes hvis ventilatoren befordrer varme væsker. 

 

 

Angivelse af generel fare. 

Anbringes i nærheden af kondensafløbsproppen (om forudset) for at 
signalere den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer og/eller høj 
temperatur. 
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2 GENERELLE OPLYSNINGER 

 

2.1 Definitioner, alment anvendte principper, terminologi og medfølgende 
dokumentation 

 Ifølge standarden UNI EN ISO 13349 punkt 3.1 defineres en ventilator som “ en maskine med roterende 
vinger, der modtager mekanisk energi og anvender den gennem en eller flere rotorer med vinger til at 
opretholde en kontinuerlig strøm af luft eller andre gasarter, som gennemstrømmer den og hvis opgave 
pr. vægtenhed sædvanligvis ikke overstiger en værdi på 25 KJ/kg”. 

 I punkt 3.6.1 definerer standarden UNI EN ISO 13349 en radialventilator (eller centrifugalventilator) som 
“en ventilator hvori luften møder ventilatorhjulet i den aksiale retning og efterlader luften i en 
perpendikulær retning i forhold til denne akse”.  

 Vingerne kan have følgende forskellige udformninger: negativ (bagudbøjet vingeprofil), positiv 
(fremadbøjet vingeprofil), radial (lige, radial vingeprofil der tillader at vingen kan behandle strømmen 
såvel med forsiden som bagsiden, hvis der ikke er forudset forstærkninger på den ene eller den anden 
side af vingen). 

 

De grundlæggende enheder, der bestemmer en ventilators kapacitet, er følgende: 

 Volumenstrøm: det er den mængde medie, der strømmer gennem ventilatoren i en given tidsenhed: pr. 
sekund (m3/s), pr. minut (m3/min), pr. time (m3/h); 

 Statisk tryk: det er den energi, som ventilatoren skal præstere for at drive mediet gennem et system med 
en vis modstand (måles i mm w.c. eller Pascal=Pa). 

 Dynamisk tryk: det er den energi, som mediet har på grund af den bevægelsesenergi, som ventilatoren 
har givet mediet, når det forlader ventilatorens trykafgang (måles i mm. w.c. eller Pa). 

 Totalt tryk: det er den numeriske sum af det statiske og dynamiske tryk (måles i mm w.c. eller Pa). 

 Rotationshastighed: det er ventilatorhjulets hastighed og måles i omdrejninger i minuttet. 

 Virkningsgrad: det er forholdet, udtrykt i procent, mellem den energi, ventilatoren giver til mediet, og den 
energi, motoren afgiver til ventilatoren. Denne værdi er udimensional og afhænger af ventilatoren 
udformning. 

 Effektforbrug: det er den effekt, der skal til (fra motoren), for at ventilatoren kan fungere korrekt. 

 Motorens mærkeeffekt: det er den nominelle effekt, som motoren kan yde. Den skal altid være større 
end ventilatorens effektforbrug og måles ligeledes i kW. 

 Lydtryksniveau: det er den energi, der transmitteres til det ydre øre og som frembringer vibrationer i det 
indre øre. Med andre ord er det ventilatorens støjniveau, og det måles i decibel efter A-skalaen (en 
skala, der gør det muligt at vurdere opfattelsen af lyden i det menneskelige øre i forhold til 
lydfrekvensen). 

 Lydeffekt: det er angivelse af støjemission og udgør en iboende, og invariant, karakteristik for en 
støjkilde. Lydeffekten udtrykkes i Watt. 

 

Denne vejledning kompletteres af følgende dokumenter: 

 SCHT01 Ventilatorens tekniske skema hvori dimensioner, vægt, rotationshastighed, medietype, 
lydtryk, samt data vedrørende elastiske koblinger og støddæmpere findes. 

 CART01 Transmissionens specifikationer med de egenskaber, som angår ventilatorens installerede 
transmission. 

 El-motorens brugsvejledning og fabrikantanvisninger (hvis denne leveres med ventilatoren). 
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2.2 Mekanisk layout af centrifugalventilatorer 

 

2.2.1 Installationstype, placering af motor og driftstemperatur 

 

 

INSTALLATIONSTYPE 1 

Remtræk. Overhængende 
ventilatorhjul. Lejekonsoller 
monterede på ramme udenfor 
luftkredsløbet. Maksimal 
lufttemperatur 60°C uden 
køleskive; 300 °C med 
køleskive. 

 

 

INSTALLATIONSTYPE 4 

Direkte træk. Ventilatorhjul 
fastspændt direkte på 
motorakslen, som understøttes 
af rammen. Maksimal 
lufttemperatur 60°C uden 
køleskive; 150 °C med 
køleskive. 

 

 

INSTALLATIONSTYPE 8 

Koblingstræk. Overhængende 
ventilatorhjul. Lejekonsoller og 
motor monterede på ramme 
udenfor luftkredsløbet. 
Maksimal lufttemperatur 60°C 
uden køleskive; 300 °C med 
køleskive. 

 

 

Installationstype 9 

Remtræk.  
Svarer til installationstype 1 med 
motor understøttet ved siden af 
rammen. Maksimal 
lufttemperatur 60°C uden 
køleskive; 300 °C med 
køleskive. 

 

 

Installationstype 12 

Remtræk.  
Den samme som 
installationstype 1 men med 
ventilator og motor monteret på 
fælles bundramme. Maksimal 
lufttemperatur 60°C uden 
køleskive; 300 °C med 
køleskive. 

 

 

Tegning, der viser motorens 
placering med remtræk. 

(position X og Y er kun mulig, 
hvis der installeres 
specialudstyr). Z W

XY

 

Figur 2-1 Centrifugalventilatorernes installationstyper 
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Installationstype 6 

Remtræk. Ventilatorhjul 
monteret mellem lejekonsoller 
på indløbsblokke i luftstrømmen, 
maks. lufttemperatur 40°C, med 
lejeslør C3 maks.  

 

 

Installationstype 17 

Koblingstræk. Ventilatorhjul 
monteret mellem lejekonsoller 
på indløbsblokke i luftstrømmen. 
Motor understøttet af fælles 
ramme med ventilatoren. Maks. 
lufttemperatur 40°C, med 
lejeslør C3 maks. 60°C. 

 

 

Installationstype 19 

Remtræk. Den samme som 
installationstype 6 men med 
motoren monteret på sokkel på 
ventilatorhuset. Maks. 
lufttemperatur 40°C, med 
lejeslør C3 maks. 60°C. 

 

 

Installationstype 18 

Remtræk.  
Den samme som 
installationstype 6 men med 
ventilator og motor monteret på 
fælles bundramme. Maks. 
lufttemperatur 40°C, med 
lejeslør C3 maks. 60°C. 

 

 

 

 

 

Tegning, der viser motorens 
placering med remtræk. 

(position X og Y er kun mulig, 
hvis der installeres 
specialudstyr). 

Z W

XY

 

Figur 2-2 Centrifugalventilatorernes installationstyper med dobbelt indløb 

 

 

2.2.2 Ventilatorpositioner 

 

Centrifugalventilatorer kan bygges i 16 forskellige positioner (8 rotation med uret, RD, og 8 rotation mod uret, 
LG). 

Ventilatorens rotationsretning er defineret som set fra transmissionssiden. 

Positionerne RD, LG 180 og 225 er kun muligt med specielle mekaniske modifikationer.  

 

 

 

Figur 2-3 Ventilatorernes retningsindstillinger 

 

ROTATION IMOD 

URET LG 

ROTATION MED 
URET RD 
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2.2.3 Motorernes standardpositioner i funktion af retningsindstillingen 

FVI anvender som standard de motorpositioner, der anvises i Figur 2-4. Af pladsmæssige årsager monteres 
motoren i serien DFR-DFS i position W ved ventilatorposition LG90-LG135 og i position Z ved 
ventilatorposition RD90 - RD135. 

 

 

Figur 2-4 Motorernes standardpositioner i funktion af retningsindstillingen 

ROTATION 
IMOD URET LG 

ROTATION 
MED URET RD 
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2.3 Identifikation af ventilatoren 

Typeskiltet er den eneste måde, hvorpå producenten kan identificere ventilatoren.  Dette skal forblive 
uændret frem i tiden og må aldrig demonteres eller beskadiges. I Fig. 2-5 gengives det skilt, som er anbragt 
på ventilatoren. 

 

 

Figur 2-5 Typeskilt til den ventilator, som er til genstand for denne vejledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-6 Eksempel på hvordan ventilatorens typeskilt skal tydes 

Ventilatorens 
byggeår 

2013 

1310460 
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Ventilatorens 
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Ventilatorens 
størrelse  

 

Installationstype/specialitet 

Størrelse på 
installeret motor  

 

60 

Max temperatur på 
befordret medie i °C 

 

Vejlednin
g 

 

Ventilatoren 
hældning 

 

    Ventilatorens vægt 

Effektivitetsgrad*  

*I overensstemmelse med EU-forordning 
N°327/2011 

 

Effektivitetsgrad ved 
optimalt 

effektivitetspunkt*  
Målings- og 

effektivitetsgrad*  
Forsyning med 

inverter* Effektivitet*  
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2.4 Beskrivelse af ventilatoren 

 

Generelt er centrifugalventilatoren opbygget af (identifikation af komponenter i henhold til Figur 2-7): 

 et ventilatorhjul der ved drejning udvikler mediets nødvendige energi (2); 

 et mundstykke der overfører mediet til indløbet (1); 

 en husning der indeholder det spiralformede ventilatorhjul (5); 

 en ramme til understøtning af motor (4); 

 en køleskive mellem ventilatorhjul og motor i tilfælde af behandling af medier med driftstemperatur 
på over 60°C (24) 

 værn der forebygger utilsigtet berøring med alle de roterende elementer (23-25); 

Drivkraften, der tillader ventilatorhjulets rotation, leveres af en motor (11), som sædvanligvis, men ikke altid, 
er af den elektriske type, forbundet direkte til ventilatorhjulet og ikke gennem andre forbindelseselementer, 
så som:  

 et remtræk med trapezremskiver eller elastisk kobling til overførsel af den energi, som motoren 
leverer (18-19-20-21-22); 

På disse installationstyper (jfr. også 2.2.1) er der sædvanligvis forudset en: 

 komplet understøtning af lejer og transmissionsakslen, der forbinder ventilatorhjul og transmission 
(12); 

 en fælles sokkel til ventilatoren, motoren og transmissionen (10-11); 

Ventilatoren kan leveres med bygningsmæssige forhold som også omfatter andre komponenter, der ikke er 
fremhævet i ovenstående beskrivelse men som defineres i de specifikke tilfælde. Ventilatoren kan også 
være udstyret med ekstraudstyr (jfr. side 359 til 369 i “Kataloget med Centrifugalventilatorer”).  

Ventilatorer fra FVI leveres altid uden styre- og betjeningssystem. 

 

 

Figur 2-7 Eksempel på installationstype 12 med ventilatorens komponenter 
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2.5 Forudset brug og forudsigelig anvendelse, i kraft af erfaringen, samt ikke tilladt 
brug 

Den forudsete brug for ventilatoren til genstand for typeskiltet, der gengives i Figur 2-5 er følgende: 

Den industrielle centrifugalventilator er en maskine som har til formål at flytte et luftformigt medie i et 
luftførende anlæg hvis ventilator er kanalforbundne og hvis tekniske lokaler er egnede til det samme formål. 
Strømmen af mediet, som er behandlet af maskinen tager aksialt adgang til ventilatoren i indløbsafsnittet og 
forlader ortogonalt afløbsafsnittet.  

Energien til flytning af mediemængden i indgangen af indløbsmundstykket i kredsløbet overføres gennem 
ventilatorhjulets rotation af i ventilatorhuset. Ventilatorhjulets rotation er i næsten alle tilfælde produceret af 
den energi, der formidles af en el-motor, som allerede anført i punkt 2.4 i denne vejledning. 

Ventilatoren skal anvendes indenfor de specificerede kapacitetsområder i præstationsdiagrammerne. Brug 
af ventilatoren ved lavere kapacitet end minimumsværdien i diagrammerne kan medføre mediedynamisk og 
vibrationsmæssig ustabil opførsel. 

Centrifugalventilatorerne anvendes i adskillige applikationer, fortrinsvis med forbindelse til udvikling af 
industriprocesser. Nedenfor ses en ikke komplet liste over visse anvendelsesområder og -eksempler:  

 Møllesektoren (pneumatisk transport i møller) (serie MEC, VCM,  ART, FQ) 

 Fødevaresektoren (tørring, tilberedning, recirkulation) 

 Tekstilsektoren (luftkonditionering og –behandling, tørring) 

 Glassektoren (behandling af hærdningsmiddel, brændernes luftforsyning, recirkulation) 

 Stålindustrisektoren (brændernes luftforsyning og udsugningsanlæg) (serie FA, FC, FE, FG /P; serie 
FS; serie K, KA, KB, KC, KM) 

 Teglsektoren (brændernes luftforsyning, recirkulation og udsugningsanlæg) 

 Træindustrisektoren (luftfiltrering, støvudsugning) (serie FA, FC, FE, FG /P; serie FS; serie K, KA, 
KB, KC, KM) 

 Tobakssektoren (produktbehandling og –filtrering, udsugningsanlæg) (serie FA, FC, FE, FG /P; serie 
FS; serie K, KA, KB, KC, KM) 

 Papirindustrisektoren (luftfiltrering, støvudsugning) (serie FA, FC, FE, FG /P; serie FS; serie K, KA, 
KB, KC, KM) 

 Maleanlægssektoren (luftfiltrering, støvudsugning) (serie FA, FC, FE, FG /P; serie FR, FS; serie K, 
KA, KB, KC, KM) 

 Transportsektoren, heriblandt søfart, jernbanefart (luftbehandling, motorafkøling) 

 Energisektoren (turbineafkøling, luftbehandling på olieplatforme) 

 Andre brugsområder, der ikke er nævnt i denne liste, men aftalt med vores Ingeniør-, og/eller 
Forsknings- & Udviklingsafdeling; 

Andre brugstyper end de ovenfor beskrevne er derfor ekskluderede og især: 

 Funktion af ventilator med ikke luftformige medier eller med medier med andre egenskaber end dem 
der defineres i de tekniske specifikationer, som følger med ventilatoren, da disse vil kunne medføre 
strukturelle skader på ventilatoren med mulige skader på personer og/eller genstande; 

 Ventilatorfunktion internt i alle anlægstyper med tryk (tilstedeværende eller også delvist skabt af 
ventilatoren) på over 1.2 gange det atmosfæriske standardtryk, da dette vil kunne medføre 
strukturelle skader på ventilatoren med mulige skader på personer og/eller genstande; 

 Ventilatorfunktion internt i alle de anlægstyper, som klassificeres i henhold til ATEX-direktivet 
94/9/EF og som behandler potentielt eksplosive medier, da der kan opstå risiko for 
antænding/eksplosion med deraf følgende personskader og/eller materielle skader. Dette angår ikke 
ventilatorer som er specielt fremstillet til dette formål, der er klassificerede og ATEX-mærkede og er 
af en egnet kategori til installationsområdet, og som ledsages af den af loven påkrævede 
dokumentation; 
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 Ventilatorfunktion internt i kemiske anlæg, hvor det behandlede medie er stærkt korrosivt overfor de 
anvendte materialer til konstruktionen af ventilatoren, eller ved tilstedeværelse af stærkt giftigt 
medie, hvor ventilatorhusets opbygning og lufttæthedstypologi ikke egner sig til anvendelsesområdet 
fordi der vil kunne opstå strukturelle skader på ventilatoren med mulighed for personskader og/eller 
materielle skader;  

 Ventilatorfunktion internt i minedriftsanlæg og med underjordiske installationer da der kan 
forekomme tillægsrisici, der ikke er blevet vurderet ved brug af ventilatoren over jorden og medføre 
mulighed for personskader og/eller materielle skader; 
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2.6 Ventilatorens levetid 

 

Alle komponenternes driftssikkerhed er garanteret af en produktionsproces, der er certificeret i 
overensstemmelse med ISO 9001, og af overholdelsen af de forudsete intervaller for den planlagte 
vedligeholdelse, som anført i afsnit 12.3 i denne vejledning. 

De komponenter, der udsættes for almindelig slitage, er: 

 

 lejerne, der er beregnet til en teoretisk levetid på 40000 timer, under normale forhold 

 drivremmen, hvis teoretiske levetid er beregnet til 25000 timer 

 

Af sikkerhedsårsager skal afskærmningerne i elektrosvejset trådnet udskiftes hver 2-3. år. 

 

Ved et hypotetisk brug af ventilatoren ved en konstant hastighed i 2 daglige arbejdsturnusser, svarende til 16 
timer, i 250 dage pr. år, svarer den forudsete levetid for ventilatorhjulet til 40.000 timer. 

Denne begrænsning skal, i tilfælde af brug med hårdere driftsforhold (middel, høj), reduceres. Vurdering i 
denne betydning skal foretages sammen med den Tekniske Afdeling FVI. 

I specifikke tilfælde, hvor ventilatorhjulet fungerer med en variabel hastighed under arbejdscyklussen, skal 
levetiden vurderes enkeltvis og altid aftales med den Tekniske Afdeling FVI. 

Et ventilatorhjul, også med nul driftstimer, skal undergå en integritetskontrol hos FVI, hvis det opbevares i et 
magasin i et tidsrum på over 10 år, inden det må tages i brug. 
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3 ADVARSELS- OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER  

 

3.1 Installationsforhold: Generelle oplysninger 

 

 

 

Ventilatorerne kan installeres på fire forskellige måder i henhold til standarden UNI EN 
ISO 13349: 

 Type A: frit indløb og afløb; 

 Type B: frit indløb og kanaltilsluttet afløb; 

 Type C: kanaltilsluttet indløb og frit afløb 

 Type D: kanaltilsluttet indløb og afløb 

 

Generelt kender FVI ikke, og vil ikke kunne kende til, hvilken af de ovennævnte typer brugeren vil 
vælge og udføre og, med mindre andet er fastsat i kontrakten, vil ventilatoren blive leveret til 
installationstypen D. Den ansvarlige for anlæggets projektering skal, i samarbejde med slutbrugeren, 
udføre en risikoanalyse der specifikt tager højde for den valgte installations forhold og typologi. 

Afhængig af måden, hvorpå kunden ønsker at installere og anvende ventilatoren i anlægget, skal følgende 
værn installeres, alt efter installationstypen: 

 Installationstype A: fastmonterede værn fra FVI på indløb og afløb; 

 Installationstype B: fastmonteret beskyttelsesanordning fra FVI udelukkende på indløb; 

 Installationstype C: fastmonteret værn fra FVI udelukkende på afløb; 

 Installationstype D: ingen fastmonteret værn på indløb og afløb. 

Anlæggets konstruktør og bruger skal sikre sig, at kanalsystemet er udstyret med værn i overensstemmelse 
med arbejdskanalerne, på følgende måde: 

 Installationstype A: ingen værn (der findes ingen kanaler); 

 Installationstype B: stationært værn installeret på afløbskanal; 

 Installationstype C: stationært værn installeret på indløbskanal; 

 Installationstype D: stationært værn installeret både på indløbs- og afløbskanal. 

 

 

ADVARSEL: 

Hvis der ikke er truffet aftale om andet, leveres ventilatoren med installationstype "D" i henhold 
til UNI EN ISO 13349. 

Af sikkerhedsmæssige årsager skal man altid kontrollere installationstypen. 

 

 

ADVARSEL: 

Medmindre der er truffet aftale om andet, er ventilatoren, og værnene, egnede til installation 
som én enkelt enhed og må ikke udsættes for væskedynamiske effekter, forårsaget af andre 
maskiner, der er installeret på samme anlæg.  

 

Hvad angår værnene, der skal installeres på transportkanalerne, skal disse hindre adgangen til dele af 
ventilatoren og ekstraudstyr, som på baggrund af projektet kan være årsag til læsioner. Opbygningen skal 
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derudover være tilstrækkelig robust til at kunne modstå påvirkningerne fra maskinen og de atmosfæriske 
forhold. 

FVI opfordrer anlæggets bruger og/eller konstruktør til at projektere, udføre og installere værnene i henhold 
til de kriterier, der er anført i standarden UNI EN ISO 12499.  

 

 

ADVARSEL: 

Selv om der er installeret værn (uafhængigt af leverings- eller installationsforhold), kan 
ventilatoren være farlig på grund af luftindsugning og luft i bevægelse. 

Denne type fare kan alt efter ventilatorens størrelse også være DØDELIG. 

Risikoen for at blive knust mod indsugningsgitteret kan medføre dødsfald eller forårsage 
alvorlige kvæstelser (knusning af legemsdele, bevidstløshed). 

 

 

ADVARSEL: 

Det anbefales at bruge egnede værn til at hindre adgang til det lokale, hvor ventilatoren er 
installeret, når denne er i brug, eller holde uvedkommende på afstand ved installation af 
stationære beskyttelsesværn foran indløbsmundingen. 

Der henvises til standarderne UNI EN ISO 13349 og UNI EN ISO 12499. 

 

 

ADVARSEL: 

Kontrollér én gang om måneden virkedygtigheden af alle beskyttelsesafskærmninger, og sørg 
øjeblikkeligt for deres udskiftning i tilfælde af slitage, skader eller defekt. 

 

Beskyttelsesskærmen skal fastgøres sikkert ved brug af udstyr, der ikke løsner sig ved vibrationer, og må 
ikke kunne fjernes uden brug af værktøj. 

 

 

ADVARSEL: 

Ved opstart og ved de planlagte vedligeholdelsesintervaller skal man kontrollere, at alle bolte 
og møtrikker er korrekt fastspændte. Hold desuden øje med ventilatorens vibrationsniveau ved 
at indstille en alarmgrænsetærskel (se punkt 12.3). 

 

Det er altid personen, der installerer ventilatoren, som har ansvaret for, at der er etableret passende værn, 
der forhindrer utilsigtet kontakt med dele i bevægelse.  

Installatøren og brugeren skal også tage hensyn til andre faremomenter forårsaget af indsugede 
fremmedlegemer, eksplosive eller giftige gasser og høje temperaturer. 

Man skal ligeledes udvise forsigtighed under vedligeholdelsesindgreb, som altid skal udføres med størst 
mulig agtpågivenhed med elektrisk frakobling af motoren eller andre nødvendige forholdsregler. 

 

 

ADVARSEL: 

Der skal udarbejdes en sikkerhedsprocedure for adgang til ventilatoren, der tager højde for 
producentens anvisninger, oplysningerne i risikoanalysen af installationsstedet og 
bestemmelserne vedrørende sikkerheden på arbejdspladsen. 
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3.2 Installationstype A: Anvisninger om montering, installation og tilslutning 

 

I tilfælde af installation af type A, der ikke forudser at ventilatorens indløb og afløb tilsluttes kanaler, skal der 
forudses værn såvel ved indløb som ved afløb. 

Værnenes dimensioner kan udledes af de layout, der findes i kataloget, af de skalaunderlagte og ikke 
skalaunderlagte tegneprogrammer, som kan hentes gennem det forbeholdte afsnit i hjemmesiden, eller af 
den pladskravstegning, der eventuelt leveres som medfølgende dokumentation. 

 

 

ADVARSEL: 

Værnene er projekteret mod utilsigtede slag og til at modstå de tryk, der udvikles kun af 
ventilatoren, hvorpå disse er installeret. 

Hvis værnene leveres separat må hver enkelt anordning kun anvendes på den ventilator, som 
den er tegnet til. Af samme årsag er det påbudt at angive referencerne til ventilatoren, hvorpå 
værnet skal anvendes (serienummer) ved separat bestilling. 

 

Der skal monteres en BP-beskyttelsesanordning bestående af et firkantet trådnet, svejset fast på en flange 
med samme dimension som ventilatorens afløbsflange (jfr. Figur 3-1) på indløbet, ved hjælp af møtrikker. 

Skruernes type og antal gengives i Tabel 3-3, mens spændingsmomentet er anført i Tabel 12-1. 

 

 

Figur 3-1 BP-værn i trådnet 

 

På indløbet skal der, med møtrikker, monteres et trådnet RC eller RQ i funktion af ventilatorens størrelse og 
serie (jfr. Figur 3-2 og Figur 3-3) 

Møtrikkernes eller skruernes type og antal til denne montering gengives henholdsvis i Tabel 3-1 og i Tabel 3-
2, mens det altid er nødvendigt at indhente oplysninger om spændingsmomentet i Tabel 12-1. 

Monteringsdiagrammerne til beskyttelsesanordningerne RC, RQ og BP illustreres henholdsvis i Figur 3-4, 
Figur 3-5 og Figur 3-6. 
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Figur 3-2 RC-værn i trådnet Figur 3-3 RQ-værn i trådnet 

 

 

3.3 Installationstype B: Anvisninger om montering, installation og tilslutning 

 

I tilfælde af installation af type B, der forudser et frit ventilatorindløb og kanaltilsluttet afløb, skal der forudses 
værn ved indløb. 

Værnenes dimensioner kan udledes af de layout, der findes i kataloget, af de skalaunderlagte og ikke 
skalaunderlagte tegninger, som kan hentes gennem det forbeholdte afsnit i hjemmesiden, eller af den 
pladskravstegning, der eventuelt leveres som medfølgende dokumentation. 

 

 

ADVARSEL: 

Værnene er projekteret mod utilsigtede slag og til at modstå de tryk, der udvikles kun af 
ventilatoren, hvorpå disse er installeret. 

Hvis værnene leveres separat må hver enkelt anordning kun anvendes på den ventilator, som 
den er tegnet til. Af samme årsag er det påbudt at angive referencerne til ventilatoren, hvorpå 
beskyttelsesanordningen skal anvendes (serienummer) hvis denne bestilles separat. 

 

 

På indløbet skal der, med møtrikker, monteres et trådnet fra serien RC eller fra serien RQ i funktion af 
ventilatorens størrelse og serie (jfr. Figur 3-2 og Figur 3-3) 

Møtrikkernes eller skruernes type og antal til denne montering gengives henholdsvis i Tabel 3-1 og i Tabel 3-
2, mens det altid er nødvendigt at indhente oplysninger om spændingsmomentet i Tabel 12-1. 

Monteringsdiagrammerne til beskyttelsesanordningerne RC, RQ og BP illustreres henholdsvis i Figur 3-4, og 
Figur 3-5. 
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3.4 Installationstype C: Anvisninger om montering, installation og tilslutning 

 

I tilfælde af installation af type C, der forudser et kanaltilsluttet indløb og frit afløb, er det nødvendigt at 
forudse visse værn på afløbet. 

Værnenes dimensioner kan udledes af de layout, der findes i kataloget, af de skalaunderlagte og ikke 
skalaunderlagte tegninger, som kan hentes gennem det forbeholdte afsnit i hjemmesiden, eller af den 
pladskravstegning, der eventuelt leveres som medfølgende dokumentation. 

 

 

ADVARSEL: 

Værnene er projekteret mod utilsigtede slag og til at modstå de tryk, der udvikles kun af 
ventilatoren, hvorpå disse er installeret. 

Hvis værnene leveres separat må hver enkelt anordning kun anvendes på den ventilator, som 
den er tegnet til. Af samme årsag er det påbudt at angive referencerne til ventilatoren, hvorpå 
beskyttelsesanordningen skal anvendes (serienummer) hvis denne bestilles separat. 

 

Der skal monteres en BP-beskyttelsesanordning bestående af et firkantet trådnet, svejset fast på en flange 
med samme dimension som ventilatorens afløbsflange (jfr. Figur 3-1) på indløbet, ved hjælp af møtrikker. 

Skruernes type og antal gengives i Tabel 3-3, mens spændingsmomentet er anført i Tabel 12-1. 

Monteringsdiagrammet til BP-værnet gengives i Figur 3-6. 
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3.5 Monteringsdiagrammer og isenkram til fastspænding af værnene RC, RQ og BP 

 

Montering af RC/RQ-værn på indløbet kan, i funktion af ventilatorens størrelse, udføres ved hjælp af 
gevindbolte eller ved hjælp af skruer, som vist i Figur 3-4 og Figur 3-5.  

De nødvendige bolte og møtrikker angives henholdsvis i Tabel 3-1 og Tabel 3-2. 

 

Figur 3-4 Monteringsdiagram til trådnet RC eller RQ på mundstykkets gevindbolte 

 

 

FLANGE MØTRIK Antal 

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 

560 M8 12 

630 M8 12 

710 M10 16 

RC/RQ-trådnet 

Møtrik 

Gevindbolt 

Mundstykke 

Trådnetfæsteplade fra 
Ferrari 
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FLANGE MØTRIK Antal 

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 

Tabel 3-1 Størrelse og antal af fæstemøtrikker til trådnet RC eller RQ på gevindbolte 

 

 

Figur 3-5 Monteringsdiagram til trådnet RC eller RQ på gevindskårne huller i ventilatorhuset 

 

FLANGE SKRUER * Antal 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

       * skruernes længde afhænger af trådnetmodellen samt af ventilatormodellen 

Tabel 3-2 Størrelser og antal af fæsteskruer til trådnet RC eller RQ på gevindskårne huller i ventilatorhuset 

Trådnetfæsteplade fra 
Ferrari 

RC/RQ-trådnet 

Mundstykke 

Ventilatorhusets 
side 

Skrue 
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På afløbet anvendes trådnetbeskyttelsen BP i overensstemmelse med nedenstående diagram 
 

 

Figur 3-6 Monteringsdiagram til BP-værnet 

FLANGE SKRUER Antal 

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 

Tabel 3-3 Størrelser og antal af fæsteskruer til BP-værnet  

BP-værn Ventilatorflange  

Møtrik 

 Fjederskive 

Flad spændskive 

Skrue 

Flad spændskive 
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Korrekt montering : 

 
 Kontrollér at værnet vender korrekt 
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3.6 Installationstype D: Anvisninger om montering, installation og tilslutning 

 

I tilfælde af installation af typen D, hvor både indløb og afløb er kanalforbundne, kræver ingen installation af 
værn, hverken ved ventilatorens indløb eller afløb. 

 

 

ADVARSEL: 

Anlæggets konstruktør har til opgave at kontrollere om det er nødvendigt at montere egnede 
værn på indløbs- og afløbskredsløbets åbne ender. 

 

 

Ved installationstype B, C og D anbefales det, at realisere tilslutningerne til kanalerne ved at 
indsætte en vibrationsdæmper mellem ventilator og kanal for at kompensere eventuelle 
forskudte placeringer, modvirke vibrationsoverførsel samt undgå strukturelle spændinger.  

 

Valget af en vibrationsdæmper til ikke særligt hårde anvendelsesområder afhænger af to grundlæggende 
faktorer: 

 støvindholdet i det befordrede medie 

 mediets temperatur 

 

Ren luft 
Kobling af type 2 

< 60°C uden slidsikringsrem 

Kobling af type 3 

< 300°C uden slidsikringsrem 

Støvholdig luft 
Kobling af type 5 

< 60°C med slidsikringsrem 

Kobling af type 6 

< 300°C med slidsikringsrem 

 

Koblingerne af type 2,3,5,6 kan ikke anvendes på ventilatorer, der er underlagt ATEX-direktivet 94/9/EF. 

 

 

ADVARSEL: 

Vibrationsdæmperen egner sig til installation på en ventilator med ét stadie og må ikke 
udsættes for væskedynamiske påvirkninger, forårsaget af andre maskiner installeret i samme 
anlæg.  

 

Ved specielle anvendelsesforhold, som for eksempel befordring af medie ved høje temperaturer eller 
specielt korroderende pga. tilstedeværelse af kemiske forbindelse eller ved behov for at sikre en perfekt 
tæthed på samlestykket er det nødvendigt at anvende specielle samlestykker. 

I sådanne tilfælde skal anlæggets bruger og/eller konstruktør tage kontakt til den tekniske afdeling hos FVI. 
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3.7 Risici forbundet med manøvrer og/eller unormal anvendelse, som er forudsigelige 
på baggrund af erfaringsgrundlaget 

 

 Overhold altid specifikationerne i disse anvisninger, under befordring, løft og installation. 

 Det er strengt forbudt at anvende ventilatoren under andre forhold end dem, der er angivet på typeskiltet.  

 Det er strengt forbudt at neutralisere, fjerne, ændre eller på anden måde frakoble såvel de enkelte 
anordningers som ventilatorens sikkerheds-, beskyttelses- eller kontrolanordninger.  

 Placér aldrig hænder, arme eller andre legemsdele i nærheden af dele i bevægelse og lad også være 
med at forcere åbning.  

 Det er forbudt at hælde dele af kroppen frem over værnene. Det er forbudt at anvende midler, der kan 
øge muligheden for adgang til ventilatoren. 

 Det er forbudt at bruge ventilatoren i atmosfærer eller omgivelser med risiko for eksplosion, undtagen 
ventilatorer, der opfylder kravene i ATEX 94/9/EF direktivet. 

 Uautoriserede operatører må ikke udføre indgreb til reparation af defekter eller fejlfunktion på 
ventilatoren og/eller ændre på funktions- og installationstypen. 

  Man skal passe meget på, at der ikke hældes medier med andre egenskaber end dem, der er beskrevet 
i denne manual, i ventilatoren (tekniske specifikationer). 

 Efter hvert ekstraordinære vedligeholdelsesindgreb, der har medført fjernelse af beskyttelsesskærme, 
sikkerhedsbarrierer eller andre værn, skal man inden opstart sikre sig, at disse er blevet geninstalleret 
og fungerer korrekt. 

 Alle værn og sikkerhedsanordninger skal holdes i perfekt og konstant funktionstilstand. Alle skilte og 
advarsler samt piktogrammer skal holdes rene og læsbare og må ikke fjernes. 

 Ved fejlfinding på ventilatorerne skal man træffe alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som 
beskrevet i manualen, for at undgå personskader eller materielle skader. 

 Husk at efterspænde alle skruer, bolte eller møtrikker på alle mekaniske elementer i overensstemmelse 
med forskrifterne i Tabel 12-1 efter endt justering eller regulering. 

 Før ventilatoren startes skal det sikres, at alle beskyttelses- og sikkerhedsanordninger er installeret og 
fungerer korrekt. I modsat fald må ventilatoren under ingen omstændigheder sættes i gang, og man skal 
straks underrette den med ansvar for sikkerheden eller afdelingschefen. 

 Operatøren skal bære personlige værnemidler iht. de gældende bestemmelser i loven. Brug af 
løsthængende tøj og beklædningsstykker, som f.eks. slips, løse ærmer osv., er strengt forbudt. 

 Tilstedeværelsen af ventilatorbehandlet væske, af giftige og/eller brandbare stoffer, skal omhyggeligt 
kontrolleres, også selvom disse ikke er forudset i anvendelsesområdet. 
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3.8 Anden risiko relateret til ventilatoren i henhold til UNI EN ISO 12499 

De nedenfor specificerede faremomenter er dem, som udspringer af ventilatorens mekaniske forhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan opstå personskader, hvis personen: 

a) klemmes fast mellem en stationær og en bevægelig del, for eksempel ventilatorhjul og 
ventilatorhus eller en anden stationær del på ventilatoren; 

b) klemmes fast mellem to bevægelige dele, for eksempel rem og remskive; 

c) suges ind af luftstrømmen og klemmes fast i ventilatoren og kommer i kontakt med aksel 
eller ventilatorhjul; 

d) kommer i kontakt med en bevægelig del, såsom ventilatorhjulet; 

e) rammes af udkastede dele i forbindelse med indførsel af faste eller flydende rester eller 
fremmedlegemer, eller som på anden måde suges ind i ventilatoren; 

f) rammes af genstande, der suges ind i ventilatoren og slynges ud med høj hastighed ved 
indløb eller afløb; 

g) strukturelle defekter på ventilatorkomponenterne; 

h) kommer i kontakt med flader på ventilatoren med farlige temperaturer, for eksempel under - 
20 °C eller over + 50 °C; 

i) kommer i kontakt med varme væsker, som ved passagen til transmissionsakslen kan sive 
ud og forårsage forbrændinger; 

l) den behandlede væske kan være skadelig eller indeholde stoffer, som kan være farlige 
(giftighed og/eller brandbarhed) i tilfælde af udslip; 

m) udsættes for fare pga. for høj motorhastighed, der kan medføre nedbrud af maskineriet; 

n) indsugning af luft med en højere temperaturer end tilladt kan medføre strukturel 
deformation, fejlfunktion og dermed øget risiko. 

 

3.8.1 Særlig risiko i forbindelse med ventilatorinstallation 

 Inden installation skal brugeren sørge for at råde over et plant underlag, hvor ventilatoren kan monteres. 
Et fejlagtigt nivelleret underlag kan skabe unormal vibration på ventilatoren, som med tiden kan medføre 
deformation og/eller beskadigelser og deraf følgende løsrivning af ventilatorelementer med endog fare 
for dødsfald for udsatte personer. 

 Brugeren skal herudover sørge for at forberede jordforbindelse ved elektrisk tilslutning af ventilatorhuset 
og resten af strukturen, så eventuel opbygget statisk elektricitet bliver afladet. 

 Alle installerede værn skal forblive på ventilatoren og skal være fastspændt med de relative 
fastspændingselementer (skruer, bolte osv.). Afmontering af en eller flere fastspændingselementer kan 
udgøre en fare for funktion og sikkerhed. 

 I standardudformning er ventilatoren ikke beregnet til brug i potentielt eksplosive omgivelser. 

 Installationsstedet skal altid holdes rent. Eventuelt vand- eller oliespild, der ikke stammer fra ventilatoren, 
skal straks fjernes. 

 Minimumsafstandene ved installation, som angivet i denne vejledning, skal altid overholdes for at sikre 
korrekt funktion uden faremomenter. En forkert placering kan medføre fejlfunktion på ventilatoren. 
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3.8.2 Særlig risiko i forbindelse med vedligeholdelse 

 Under vedligeholdelse og rengøring af ventilatorhjulet skal man være særligt forsigtig ved rotation af 
hjulet, idet det kan medføre fastklemning i ventilatorhusets stationære dele. 

 

 

GIV AGT:  

Når ventilatoren ikke er under forsyning, kan de roterende dele blive sat i bevægelse pga. 
luftbevægelserne igennem ventilatoren. Årsagen kan være naturligt træk eller en anden 
ventilator, der er tilkoblet kanalsystemet, eller løbehjulets inerti efter slukning af maskinen. 
Risiko for fastklemning og snitfare i ventilatorhusets stationære dele foreligger også i så 
tilfælde. 

 

 Det er nødvendigt at tilrettelægge og udføre en planlagt vedligeholdelse af ventilatoren for at undgå 
mekaniske svagheder eller beskadigelser forårsaget af slitage eller af manglende vedligeholdelse (jfr. 
afsnit 12.3). 

 

 

GIV AGT! DET ER STRENGT FORBUDT AT:  

 Udføre en hvilken som helst form for vedligeholdelse uden først at kontrollere at 
ventilatorhjulet reelt er standset. Det tager løbehjulet et par minutter at stoppe, efter 
slukning af drivsystemet. 

 Foretage et hvilket som helst vedligeholdelsesindgreb på ventilatoren (inklusiv smøring) 
uden først at have slået hovedledningens forsyning fra.  

 Rengøre ventilatoren under driften.  

 Åbne ventilatorens afskærmninger eller inspektionsluger under driften. 

 

3.8.3 Risici med relation til omgivelserne 

Ventilatorerne fra FVI er beregnet på at fungere i og modstå ordinære miljømæssige arbejdsforhold. 

Tilstedeværelse af : 

 vibrationer 

 ætsende stoffer (støv, gas, damp, tåger) 

 høje temperaturer 

 kondens 

 faste partikler 

 særlig turbulens 

 vagabonderende strøm 

 forskel i elektrisk potential med udspring i installationen  

kan forkorte komponenternes levetid, især værnenes. 

Det er ikke muligt at fastsætte et samlet kriterium, der tager hensyn til alle ovennævnte forhold. Derfor 
anbefales det, at man udarbejder en plan for kontrol af nedslidning, så man kan holde øje med eventuelle 
ændringer i de strukturmæssige egenskaber. 

 

3.8.4 Risici i forbindelse med vibrationer 

Vibrationer er den faktor, der har størst indflydelse på levetid og sikkerhed, og derfor skal man nøje 
overvåge vibrationsniveauet, når ventilatoren er i funktion. 
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De internationale standarder fastlægger et acceptabelt niveau og en klassificering af roterende maskineri iht. 
ISO 1940/1 og ISO 2372. ISO 14694 angiver værdier for industrielle ventilatorer. 

Referencen for produktet fra FVI er fastsat i kategori BV3 i samme standard. 

 

 

ADVARSEL: 

Hvis man undlader at kontrollere vibrationsniveauet, kan det medføre øget fare og det kan 
forkorte ventilatorens levetid. 

 

Hvis man ikke tager højde for vibrationer, kan det medføre: 

 dannelse af revner, der kan forårsage pludseligt opståede fejl i maskineriet 

 farlige situationer, hvor lejerne brænder sammen (med fare for overophedning) 

 løsrivelse af befæstelseselementer (skruer, bolte mv.) 

 øget støjniveau. 

 

FVI anbefaler stærkt, at der implementeres et system til konstant overvågning af vibrationer og 
lejetemperaturer på ventilatoren. 

Det er en god ide at angive en "alarmgrænsetærskel" for vibrationer og lejetemperatur, alt efter ventilatorens 
anvendelsesformål. 

 

 
Overvågning af vibrationer og temperatur gør det nemmere at forebygge arbejdsulykker. 

 

3.8.5 Risici i forbindelse med driftshastigheden 

En højere driftshastighed end anbefalet kan medføre faremomenter pga. forkortet levetid på dele i 
bevægelse.  

I tilfælde af defekter eller fejlfunktion kan der opstå en for høj hastighed pga. følgende: 

 Fejl i kontrollogikken 

 Kortslutning på aflæsningskomponenter 

 Fejl på driver eller inverter 

 Mekanisk defekt på komponenter, især på encodernes aksler. 

 

GIV AGT: 

 overskrid aldrig den maksimale rotationshastighed, som er anført af FVI 

 benyt aldrig funktionscyklusser ON-OFF med mindre disse udtrykkeligt er godkendt af 
FVI 

 anvend aldrig cyklusser med variabel hastighed hvis disse ikke udtrykkeligt er 
godkendt af FVI 

 udsæt aldrig ventilatoren af termisk gradienter på over 3 °C/minuttet. 
 

 

 

ADVARSEL: 

Ved for høj hastighed, selv i korte perioder, kan der opstå uoprettelig skade og meget farlige 
situationer. Det er strengt forbudt at overstige de maksimale hastigheder, anført af FVI. 

 

Under normal funktion kan der opstå for høj hastighed forårsaget af drivkraft og motorisering, især hvis 
ventilatoren drives med "glat aksel" eller med motor "uden drev". 

I sådanne tilfælde skal brugeren kontrollere og sikre, at de driftstekniske krav opfyldes. 
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GIV AGT: 

I tilfælde, hvor motoren aktiveres gennem inverter eller et elektronisk 
hastighedsstyringssystem skal betjenings- og styresystemet, med henblik på at forebygge 
funktion ved en højere hastighed end hvad anført af FVI, være udstyret med anordninger, som 
er i stand til at registrere, signalere og begrænse løbehjulets rotationshastighed. 

 

Brugerens eller installatørens tilkobling af transmissionen udgør et kritisk punkt for sikkerheden. 

Transmissionen udgør en integrerende del af maskinen og realiseringen heraf kræver en projektfase samt 
kendskab til projektparametrene, der er udarbejdet af FVI. 

 

 

ADVARSEL: 

Ved opsætning af den samlede transmission og/eller installation af motoren alene skal 
brugeren og/eller installatøren altid anmode om transmissionsspecifikationerne.Det er strengt 
forbudt at udføre transmissionerne ved hjælp af samlestykker, remme og remskiver der ikke 
stemmer overens med den forudsete type i “transmissionsspecifikationerne”. 

 

 

ADVARSEL: 

I tilfælde hvor der ikke anvendes en inverter til igangsætning af ventilatoren er brug af 
tandremskiver strengt forbudt, da disse kan udøve irreversibel skade på ventilatorstrukturen. 
Tag kontakt til den tekniske afdeling hos FVI. 

 

 

ADVARSEL: 

For høj hastighed kan også opstå pga. fejl i drivsystemet på ventilatorer med direkte 
transmission. 

 

Ventilatorer med direkte kobling med høj effekt kan forårsage en særlig stor stresspåvirkning på roterende 
mekaniske dele. 

 

 

ADVARSEL: 

Ved over 15 kW skal der etableres en progressiv opstart for ikke at overbelaste 
transmissionen og forhindre ødelæggelse af transmissionskomponenterne. 

 

Ved levering uden el-motor kan en forkert elektrisk tilslutning af motoren eller en forkert motor forårsage for 
høje hastigheder, idet den asynkrone motors omdrejningstal afhænger af frekvensen og antallet af poler. 

 

 

ADVARSEL: 

Ventilatorerne er bygget til en forsyningsfrekvens på 50 Hz. 

Kontakt producenten, hvis der anvendes en anden forsyningsfrekvens end den tilladte, og 
udfør ikke tilslutningen uden producentens godkendelse. 

 

Hvis der anvendes en anden forsyningsfrekvens end den tilladte, vil dette få indflydelse på alle maskinens 
funktionsmæssige egenskaber. Ændringer af brugsforholdene medfører en komplet opdatering af maskinens 
tekniske specifikationer. 
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Hvis ventilatoren anvendes i arbejdscyklusser med variable hastigheder eller med mange start og stop under 
arbejdsfasen, udsættes de roterende komponenter for mekaniske påvirkninger, der kan påvirke samme 
komponenters levetid. 

 

 

ADVARSEL: 

I tilfælde af brug af ventilatoren i en arbejdscyklus ved variabel hastighed og en varighed på 
under 30 minutter skal samme cyklus godkendes af den tekniske afdeling hos FVI, der vil 
sørge for at fremsende godkendelsen og for at oplyse om de nye og kortere intervaller for 
ventilatorens vedligeholdelse og levetid. 

 

 

ADVARSEL: 

Ventilatorfunktion indenfor et bredt hastighedsfelt kan medføre en funktion med stærke 
vibrationer i forbindelse med en bestemt resonansfrekvens på det system hvori ventilatoren 
kun udgør én komponent. 

Undgå at arbejde ved hastigheder, der stemmer overens med strukturelle resonanser og hvis 
dette ikke er muligt skal der indvirkes på en variabel, som er i stand til at ændre systemets 
resonansfrekvens, for eksempel ved at anvende en anden type affjedring. 

 

Hvis der er behov for en omlægning af ventilatorens rotationsretning, eller en genstart heraf, må denne 
handling kun udføres, når ventilatorhjulet er i hvilestilling (helt standset). 

 

 

ADVARSEL: 

Hvis ventilatorens rotationsretning lægges om, eller hvis ventilatoren genstartes med 
ventilatorhjulet kørende i omvendt retning, kan det medføre ødelæggelse af vingerne og/eller 
navet på selve hjulet med efterfølgende fare for udslyngning af metaldele. 

 

Hvis der foretages udskiftninger med uoriginale reservedele, kan det medføre ændring af driftsbetingelserne 
i forhold til producentens anvisninger, hvis der anvendes andre materialer (f.eks. rustfrit stål AISI 304, rustfrit 
stål AISI 316L eller Corten). 

 

 

ADVARSEL: 

Overhold altid de maksimale hastigheder, som angives i kataloget, alt efter temperatur. For 
ventilatorhjul i rustfrit stål skal disse reduceres med 10%, og for transmissionsaksler i rustfrit 
stål skal de reduceres med 20%. Overhold desuden angivelserne i 
transmissionsspecifikationerne, som følger med ventilatoren. 

 

Funktion ved en lavere hastighed, dvs. på op til 40 % af end den normale hastighed (medmindre andet er 
angivet af FVI), kan medføre forringet nedkøling af motor og lejer med eventuel fejlfunktion pga. forhøjet 
temperatur. Med hensyn til den elektriske tilslutning anbefales det, at brugeren og installatøren sørger for 
passende beskyttelse af drivsystem eller motor, eventuelt ved brug af varmedetekteringsskiver eller, om 
nødvendigt, ved brug af en selvventileret motor. 

Man skal undgå resonanspåvirkning på strukturen, som kan opstå ved visse rotationshastigheder, og som 
kan have en negativ indflydelse på strukturens integritet. 

 

 

ADVARSEL: 

Resonanspåvirkninger ved lav frekvens kan medføre ødelæggelse af strukturen. 
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3.8.6 Risici i forbindelse med støjemission 

FVI projekterer sine ventilatorer med opmærksomhed omkring eliminering af kilden til den producerede støj. 
På trods heraf fungerer ventilatorerne som en støjkilde under den normale funktion. 

Frekvensspektret for støjemissionen er en funktion af ventilatorernes dimensionale og strukturelle 
egenskaber samt af dennes anvendelsestilstand (antal omdrejninger, behandlet medie, osv.). 

FVI har på sit eget afprøvningslaboratorium, og i samarbejde med TUV, udført registreringer af 
ventilatorernes støjemission i henhold til standard EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Prøverne er blevet udført på maskiner, der ligner dem som denne vejledning angår, og de tilsvarende 
værdier omkring lydeffekt og –tryk gengives i Tabel 3-4, Tabel 3-5, Tabel 3-6 og Tabel 3-7. 

 

 

ADVARSEL: 

Der er en direkte forbindelse mellem vibrationer og støj. Overholdelse af forslagene til en 
korrekt installation med henblik på at reducere vibrationerne til et minimum har derfor 
tilsvarende vigtighed for at reducere støjen. 

 

Den støj, som ventilatorerne udsender, kan være påvirket af eksterne og udefrakommende faktorer, som kan 
have indvirkning på det samlede støjniveau, såsom: 

 størrelsen på rummet, hvor ventilatoren installeres 

 statiske elementer installeret bag ventilatoren (f.eks. vægge) 

 tilstedeværelsen af andre maskiner som støjkilde 

og FVI opfordrer derfor brugeren til at foretage en måling af omgivelsernes støjniveau. Man skal i den 
forbindelse tage højde for tilstedeværelsen af andre maskiner, der kan skabe "overlapning af effekt", og 
resonans, der kan øge støjen i rummet. 

I mindre rum, eller hvis ventilatoren installeres foran en væg, kan der opstå en "eksponentiel" efterklang og 
resonans fra loft eller vægge. 

 

 

ADVARSEL: 

Undgå at placere ventilatoren i områder, der kan medføre en øget støjrisiko. 

 

 

Definitionen af risiko ved arbejdernes udsætning af støj tilfalder ikke FVI som begrænser sig til at angive 
værdierne, usikkerhedsmomenterne, samt de anvendte standarder eller kriterier i forbindelse med målingen. 

Som foreskrevet i de gældende forskrifter er det brugerens opgave at vurdere støjniveauet, som personalet 
udsættes for, ved at identificere: 

 støjkilder og disses relative effekt 

 gennemsnitlig eksponeringstid for den enkelte ansatte 

 direkte og reflekterende støj 

 støj, der overføres via bygningsdele og ikke via luft. 
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ADVARSEL: 

Undgå arbejdspositioner, der øger risikoen for støjeksponering for operatøren. 

 

 

ADVARSEL: 

Reducering af eksponeringens varighed og brug af personlige værnemidler reducerer risikoen 
med udspring i støj. 

 

Hvis støjeksponeringen, dvs. lydtrykket, overstiger 80 dBA, skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed 
for personalet. Hvis eksponeringen er lig med eller over 85 dBA, skal arbejdsgiveren sørge for, at personalet 
bærer høreværn. 

 

 

ADVARSEL: 

Ved lydtryk, der overstiger 100 dBA, må personalet, selv hvis de bærer høreværn, kun nærme 
sig ventilatoren, når den er slukket. 

 

 

3.8.7 Generelle oplysninger vedrørende støjniveau 

 

Lydeffektniveau LwA 

Det er den gennemsnitlige lydeffektværdi, målt i dBA (værdi målt iht. skala A), som udsendes i rummet af 
ventilatoren med kanalforbundne indløb og afløb. 

Værdien refererer til luft, der overføres ved en densitet på 1.226 Kg/m3, ved maksimal rotationshastighed for 
ventilatorhjulet og ved funktion på det optimale punkt på kurven. 

Det forudsættes, at ventilatoren er placeret et frit sted, eller i et rum, hvis størrelse ikke forårsager 
refleksioner, og at den er placeret på et plant og hårdt underlag. 

Der tages ikke højde for forøgelse af støjværdien pga. støj fra motor, transmissionssystem eller eventuelt 
andet udstyr. 

Der tages heller ikke højde for den underliggende støj på installationsstedet. 

 

Lydtrykniveau LpA 

Det er de gennemsnitlige tidsmæssige værdier for det lydtryksniveau, som udsendes i rummet af ventilatoren 
med kanalforbundet indløb og afløb. 

Lydtryksniveauet måles på ventilatorens måleoverflade (retvinklet måleflade). 

Måling af lydtrykket udføres eksperimentelt ved hjælp af 8 forskellige mikrofoner, som placeres på 
referencefladen i en højde ud for ventilatorens rotationsakse (jfr. Figur 3-7).  

Lydtrykniveauet måles i dBA (værdi målt iht. skala A). 

Værdien refererer til luft, der overføres ved en densitet på 1.226 Kg/m 3, ved maksimal rotationshastighed 
for ventilatorhjulet og ved funktion på det optimale punkt på ydelseskurven. 

De angivne værdier refererer til en måleafstand på en meter. 

Det forudsættes, at ventilatoren er placeret et frit sted, eller i et rum, hvis størrelse ikke forårsager 
refleksioner, og at den er placeret på et plant og hårdt underlag. 

Der tages ikke højde for forøgelse af støjværdien pga. støj fra motor, transmissionssystem eller eventuelt 
andet udstyr. 

Der tages heller ikke højde for den underliggende støj på installationsstedet.  
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Stedet hvori lydtrykket er højes vil sædvanligvis være udfor afløbets kanalforbindelse (udenpå kanalen) og 
værdien er 3-4% højere i forhold til gennemsnitsværdien. 

 

 

 

 

Figur 3-7 Registreringsmikrofonernes placering 

 

Standarder 

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

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

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

POSTAZIONE MICROFONICA 

 Måling udenfor kanalsystem 

MIKROFONPLACERING 
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UDSENDT LYDEFFEKTNIVEAU Lw(A) (dBA) - Centrifugalventilatorer 

 Serie 

Størrelse 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 

Usikkerhed + 3dB 

Tabel 3-4 Udsendt lydeffekt Lw(A) (dBA) 
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UDSENDT LYDEFFEKTNIVEAU Lw(A) (dBA) Centrifugalventilatorer 

 Serie 

Størrelse 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) kun kanaliseret ved indløb og ved maksimal synkroniseringshastighed 

Usikkerhed + 3dB 
 

Tabel 3-5 Udsendt lydeffekt Lw(A) (dBA) 
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UDSENDT LYDTRYK Lp(A) (dBA) Centrifugalventilatorer 

 Serie 

Størrelse 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 

Usikkerhed + 3dB 

 

Tabel 3-6 Udsendt lydtryk Lp(A) (dBA) 
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UDSENDT LYDTRYK Lp(A) (dBA) Centrifugalventilatorer 

 Serie 

Størrelse MEC FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM 

181             84           

201             84           

221 81           84         83 

251 82 86         84         83 

281 82 86 64       84         83 

311 83 87 65       85 78       83 

351 83 87 69       86 80       84 

401 84 88 73   92 91 86 83 91 94 91 85 

451 84 89 75   91 89 87 85 91 94 91 85 

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

561 85 89 84 89 93 89 87 89 92 95 92 86 

631 86 90 77 92 94 88 89 91 93 96 93 87 

711 86 90 81 92 94 87 89 93 93 96 93 87 

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

901 88 92   92 95 87 90 96 94 97 95 91 

1001 89 93   93 95 88 90   95 98 96 92 

1121 89 93   93 94 87             

1251 90 94   94 94               

1401 90 94     93               

1601 91 95     93               

1801 91 95     93               

2001 92 96     94               

1) kun kanaliseret ved indløb og ved maksimal synkroniseringshastighed 

Usikkerhed + 3dB 

 

Tabel 3-7 Udsendt lydtryk Lp(A) (dBA) 
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4 TRANSPORT, BEFORDRING OG OPBEVARING 

 

Handlingerne omkring løftning og befordring af ventilatoren kan skabe farlige situationer for de udsatte 
personer. Det anbefales derfor altid at overholde de anvisninger, der formidles af FVI, samt at anvende 
passende hjælpemidler. 

 

4.1 Løftning og befordring 

Alle handlinger i forbindelse med løft og transport af ventilatoren skal udføres med største forsigtighed. 
Undgå stød, som kan forringe funktionen eller ødelægge dele af ventilatoren. 

Brug kun de specielle løftepunkter på ventilatoren, og kontroller, at ventilatorens vægt fordeles ligeligt. 

 

 

Løftepunkterne er angivet med et piktogram. 

 

 

ADVARSEL: 

Brugeren er ansvarlig for valg af passende løfteudstyr og valg af reb, stropper eller kæder 
mht. styrke og funktion. Benyt aldrig andre zoner eller punkter til løft og befordring end dem, 
der vises med piktogrammet. 

 

4.2 Generelle advarsler ved løft af ventilatorens løse dele 

 

Med henblik på transport af ventilatoren kan visse dele være afmonteret. 

 

 

ADVARSEL: 

 Alle handlingerne omkring transport må udelukkende udføres af kvalificeret personale. 

 Flytning af løse eller afmonterede dele skal udføres med passende transportmidler.  

 Tag højde for de vægtangivelser, der formidles af FVI, for at kunne befordre disse korrekt. 

 

 
Normalt kræves der ikke brug af særligt løftegrej til løftning af ventilatorens dele. 
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4.3 Løftemetoder for ventilatorer 

4.3.1 Løft af centrifugalventilatorer i installationstype 1-9-12 

Ventilatorer i installationstype 1 leveres uden motor. Det er nødvendigt at anvende de relevante huller, der er 
udført på strukturen (som vist i Figur 4-1) til løftningen. Disse er placeret parvis og over tyngdepunktet og er 
fremhævet med de relevante piktogrammer.  

 

I dette tilfælde vil det være en god ide at anvende en løftesele med to remme der, af bruger, skal vælges i 
funktion af ventilatorens vægt og bruger skal især kontrollere at den maksimale driftsbelastning WLL svarer 
til eller overstiger den vægt, der skal løftes. 

 
Løfteseler med remme (3 eller 4), der anvendes med et færre antal remme end antallet der udgør løfteselen, 
skal anvendes med en reduceret WLL i forhold til den, der er anført på løfteselen, i overensstemmelse med 
de faktorer, som angives i standarden UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Det anbefales at samle og fastspænde 
selerne, som ikke anvendes, for at begrænse risikoen for at disse svinger frit eller hægtes fast under flytning 
af lasten.  
 
Løfteselen bør altid inspiceres inden brug, for at finde frem til eventuelle skader eller tydelige tegn på slitage. 
 
Den foretrukne metode til fastgøring af seler er den med lige bom. I dette tilfælde er de nedre 
tilslutningspunkter direkte forbundne med påsætningspunkterne. Valget af kroge skal tage højde for at lasten 
skal hvile i midten af krogen og undgå at krogen belastes i spidsen og, herudover bør krogens spidser være 
rettet udad, med mindre krogene er specielt fremstillede til brug på anden måde. 
 
Før man aktiverer løftemekanismen bør man altid forsikre sig om at lastens bevægelse ikke er hæmmet eller 
blokeret af forbindelseselementer eller andre hindringer. 
 
Det anbefales at holde hænder og andre kropsdele på passende afstand af kæderne for at forebygge skader 
når kæderne bringes i spænding. Når man er klar til løftning bør slæk være absorberet inden kæderne 
bringes i funktion. Lasten skal løftes langsomt og man skal kontrollere at den er forsvarligt fastgjort og 
indtager den forudsete position. Der henvises herudover til ISO 12480-1 for at planlægge og styre 
handlingerne omkring løftning og for at iværksætte et system til sikker bearbejdning. 

 

 

 

 

Figur 4-1 Eksempel på løft af centrifugalventilatorer i installationstype 1 
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Figur 4-2 Eksempel på løft af centrifugalventilatorer i installationstype 9 

 

 

 

 
 

Figur 4-3 Eksempel på løft af centrifugalventilatorer i installationstype 12 

 

 

 

4.3.2 Løft af centrifugalventilatorer i installationstype 4 

Ventilatorer i installationstype 4 leveres uden motor. Det er nødvendigt, udelukkende at anvende de 
relevante huller, der er udført på strukturen (som vist i Figur 4-4) til løftningen. Disse er placeret parvis og 
over tyngdepunktet og er fremhævet med de relevante piktogrammer.  

 

Betragtningerne i afsnit 4.3.1 gælder hvad angår løftekriterierne. 
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Figur 4-4 Eksempel på løft af centrifugalventilatorer i installationstype 4 

 

 

ADVARSEL: 

Brug aldrig motorens ringbolte til løft af ventilatoren. 
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4.3.3 Løft af centrifugalventilatorer med dobbelt indløb 
 
Ventilatorer med dobbelt indløb leveres med motor. Det er nødvendigt, udelukkende at anvende de 
relevante huller, der er udført på strukturen (som vist i Figur 4-5) til løftningen. Disse er placeret ved 
tyngdepunktet og er fremhævet med de relevante piktogrammer.  

I dette tilfælde vil det være en god ide at anvende en kædeløftesele med fire remme der, af bruger, skal 
vælges i funktion af ventilatorens vægt og bruger skal især kontrollere at den maksimale driftsbelastning 
WLL svarer til eller overstiger den vægt, der skal løftes. 

Skønt betragtningerne omkring løftning, der er beskrevet i 4.3.1 også gælder her bør man tage højde for at 
der ikke findes påsætningspunkter på et plan og i en symmetriske position i forhold til tyngdepunktet, hvilket 
kan medføre en asymmetrisk vægtfordeling. 
På trods heraf kan man, ifølge standarden UNI EN ISO 818-6, alligevel antage at vægtfordelingen er 
symmetrisk, hvis de føolgende forhold er opfyldt: 
a) belastningen er mindre end 80% af mærkebelastningen WLL; 
b) alle vinklerne på kædeløfteselens bomme er over 15° i forhold til den vertikale; 
c) alle bommenes vinkler i forhold til den vertikale falder indbyrdes indenfor 15°, i forhold til hinanden; 
d) i tilfælde af løfteseler med tre eller fire bomme, skal de flade vinkler falde indenfor 15°, i forhold til 
hinanden. 
Hvis de ovenstående forhold ikke er fuldstændigt opfyldt skal lasten betragtes som asymmetrisk og 
løftningen skal overdrages til en kompetent person, som kan stabilisere lasten sikkert i løfteselen. Som 
alternativ, i tilfælde af en asymmetrisk last, skal løfteselens maksimale løftebelastning svare til halvdelen af 
mærkedriftsbelastningen WLL. 
Hvis lasten har en tendens til at hælde skal den sænkes og fastgøringen ændres. Dette kan gøres ved at 
anbringe kompatible afkortningsmidler på en eller flere bomme. Afkortningsmidlerne skal anvendes i henhold 
til fabrikantens anvisninger. 

 

 

Figur 4-5 Eksempel på løft af centrifugalventilatorer med dobbelt indløb 

 

 

ADVARSEL: 

Brug aldrig motorens ringbolte til løft af ventilatoren. 
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4.3.4 Løft af centrifugalventilatorer i installationstype 8 

Ventilatorer i installationstype 8 leveres med motor. Det er nødvendigt, udelukkende at anvende de relevante 
huller, der er udført på strukturen (som vist i Figur 4-6) til løftningen. 

Løftepiktogrammerne er anbragt i nærheden af de huller i strukturen, som er bedst egnede til at afbalancere 
ventilatorens vægt. 

Hvad angår løfteanvisningerne gælder de betragtninger, som er anført i afsnit 4.3.3. 

 

Figur 4-6 Eksempel på løft af centrifugalventilatorer i installationstype 8 

 

 

ADVARSEL: 

Brug aldrig motorens ringbolte til løft af ventilatoren. 



 

MVC 02 rev. 2 Juli 2015  49 af 129 

 

 

4.3.5 Løft af ventilatorer i transportkasse  

 

Ventilatorhusets vægt og tyngdepunkt er angivet uden på emballagen. 

Ventilatorhusets løftepunkter til løft med gaffeltruck er angivet med to sorte trekanter, hvis spids vender 
nedad. 

FVI sørger for at ventilatorens stabilitet internt i ventilatorhuset er sikret, eller at de dele heraf som er anbragt 
heri er forankret til emballagen med stive forankringselementer, for at undgå mulige overdrevne bevægelser 
af indholdet.  

Under befordring med gaffeltruck vil risikoen for ustabilitet og tab af stabilitet pga. af uforudsete bevægelser 
af køretøjet dog stadig foreligge. Med henblik på at forebygge de hertil relaterede risici skal man sørge for at 
handlingerne omkring befordring foregår på en plan overflade uden ujævnheder eller udhulninger som kan 
påvirke gaffeltruck-emballagesystemet. Under alle omstændigheder skal kørsel med gaffeltrucken foregå 
ved en lav hastighed og med lasten anbragt så lavt som muligt. 

Da lastens stabilitet er verificeret hvis lastens tyngdepunkt befinder sig ved en højde under løftepunktet og 
vertikalt i forhold hertil anbefales det, hvor dette er muligt, at løfte ventilatorhuset ved hjælp af løfteremme 
og/eller –kæder. 

 

 

ADVARSEL: 

Kontrollér inden løftning: 

 at løftemidlets kapacitet er egnet til lastpåvirkningen 

 at løftemidlerne er i perfekt stand 

 at alle handlingerne omkring sikker påsætning er blevet udført korrekt 

 at have placeret løftepunktet vertikalt i forhold til lastens tyngdepunkt 

 at operatøren, som har sørget for påsætning, har fjernet sig fra løfteområdet 

 

 

ADVARSEL: 

En placering af løftepunktet langt fra den vertikal hvorpå lastens tyngdepunkt befinder sig vil 
medføre farlig oscillation af lasten når denne løftes. 

 

Løft af lasten skal foregå med en meget langsom, indledende frigørelse fra støtteplanet, for at kunne vurdere 
eventuelle udsvingsruter herpå.  Hvis der efter frigørelsen fra støtteplanet forekommer resterende 
oscillationer af et sådant omfang at disse udgør en fare for personer og materialer under flytning af lasten, 
anbefales det altid at afvente at disse afdæmpes inden flytningen påbegyndes. 
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Figur 4-7 Eksempel på løftning af ventilatorer emballeret i kasse 

 

 

 

 

4.4 Opmagasinering 

Hvis ventilatoren skal opmagasineres, skal den beskyttes mod vind og vejr og fugt samt mod støv og andre 
skadelige partikler i luften.  

 

 

ADVARSEL: 

Under opmagasinering skal indløbs- og afløbsåbningerne lukkes til. 

 

Det anbefales, at ventilatorens stand kontrolleres jævnligt og at ventilatorhjulet roteres ca. én gang om 
måneden for at forhindre deformationer i lejerne. 
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5 INSTALLATION 

 

5.1 Generelle oplysninger 

 

 

ADVARSEL: 

Alle handlingerne omkring montering må udelukkende udføres af kvalificeret personale. 

 

 

Normalt kræves der ikke brug af særligt grej til montering af ventilatorens dele. 

Ved montering af dele, der kræver en særlig fremgangsmåde, vil FVI sørge for at fremsende 
de supplerende oplysninger for at disse handlinger kan udføres korrekt. 

 

Ventilatoren behøver ikke opstilling på et specielt maskinfundament. Det er tilstrækkeligt at råde over et 
nivelleret plan i beton, som er i stand til at modstå den belastning som ventilatorens vægt udover samt de 
dynamiske påvirkninger, der forårsages af bevægelserne under den normale drift. 

 

FVI udfører projekteringen og bygningen af ventilatoren med særlig omhu omkring eliminering af vibrationer 
ved disses udspring, så vidt dette er muligt. Bruger og/eller installatør skal, i forbindelse med installationen, 
sørge for at implementere denne vibrationsdæmpning af hele systemet (ventilator-kanal) 

 

 
 

 

Det anbefales, at der anvendes vibrationsdæmpere for at minimere overførsel af vibrationer, 
når ventilatoren kører. 

Det anbefales at fæstne ventilatoren ved hjælp af de relevante fæstepunkter, for at undgå 
tipning eller flytning under startfasen. 

 

Fundamentet skal være helt vandret og jævnt for at forhindre vridning og forskydninger mellem 
ventilatorrammen og betonfundamentet. Benyt eventuelt egnede metalafstandsstykker mellem soklen og 
fundament, for at opnå en perfekt adhærens.  Benyt de fabriksfremstillede forankringspunkter, og pas på 
ikke at deformere ventilatorrammen ved at spænde boltene for hårdt. 

 

Figur 5-1 Eksempler på ventilatorernes fæstepunkter 

 

Støtteplanet skal være tilstrækkeligt stift til at modstå ventilatorens normale vibrationer og må ikke besidde 
strukturelle resonansfænomener. 

Hvis ventilatoren monteres i strukturer, som er hævet i forhold til gulvniveau, anbefales det at kontrollere 
strukturens egne vibrationsfænomener.  

Fæstehuller 
 

Fæstehuller 
 

Fæstehuller 
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De nødvendige parametre til definitionen af de tekniske egenskaber, som angår strukturen til installation af 
ventilatoren, er: 

 ventilatorens statiske belastning 

 ventilatorens dynamiske belastning 

 tyngdepunktets placering 

Disse data findes i skemaet med de tekniske specifikationer SCHT01, som leveres sammen med 
ventilatoren som denne vejledning angår, eller i layoutet over pladskravene. 

I det samme skema findes de tekniske data vedrørende den typologi af affjedringer og vibrationsdæmpere, 
der skal anvendes. 

 

 

FVI betragter ikke fastgøring af ventilatorrammen til fundamentet ved svejsning som værende 
teknisk korrekt. 

 
For at undgå deformationer, når boltene spændes, skal alle tilslutningskanaler være separat understøttede 
og centreret med ventilatorens indløb og afløb.  
 

 

ADVARSEL: 

Alle installationer må udelukkende udføres af kvalificeret og autoriseret personale, som råder 
over egnet værktøj. 

 

 

ADVARSEL: 

Under installation skal man kontrollere, om minimumsafstandene for adgang under 
vedligeholdelse er overholdt. 

 
 

5.1.1 Minimumsafstande mellem komponenter  

For at undgå indløbstab anbefaler vi ved installationer (hvis der er plads), hvor indløbet er kanaltilsluttet, at 
der foran indløbet er en lige kanalstrækning på ca. 2,5 gange diameteren af ventilatorhjulet (jfr. typeskiltet). 
Resultatet delt med 1000 repræsenterer den anbefalede længde (i meter). 

 

Figur 5-2 Minimumsafstande ved placering med indløbskanal 

Ved installationer med frit indløb skal ventilatoren anbringes på passende afstand af vægge eller andre 
maskiner, ved en minimumsafstand på 1,5 gange ventilatorens størrelse (jfr. typeskiltet). Resultatet delt med 
1000 repræsenterer den påkrævede minimumsafstand (i meter). 
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Figur 5-3 Minimumsafstande ved placering med frit indløb 

 

 

 

ADVARSEL: 

Indløbsområdet på ventilatorerne, der uden effekt kan udvikle et undertryk på over 5000 Pa, 
skal afskærmes for adgang, selv for teknisk personale. 

 

 

5.2 Installation af centrifugalventilatorer  

 

5.2.1 Centrifugalventilatorer med simpelt indløb 

Hvad angår ventilatorerne af installationstype 1-8-9-12, som leveres demonteret i to eller flere dele, skal man 
foretage følgende (nummereringen henviser til Figur 5-4, hvad angår ventilatorerne i installationstypen 1-9-
12, og til Figur 5-5, hvad angår ventilatorerne i installationstype 8): 

 

Fase Handling Beskrivelse 

1 Placering af ventilatorhuset 
[1] (eller af dettes nedre del 
[1b], Figur 5-5, hvis det er 
opdelt i forskellige dele) 

Ventilatorhuset skal placeres på fundamentet således at 
fastspændingen med bolte ikke medfører spændinger og 
deformation. Indsæt, om nødvendigt, afstandsstykker i 
støttepunkterne. 

 

2 Placering af rammen [2] (hvis 
denne er adskilt fra 
ventilatorhuset) 

Følg anvisningerne til fase 1. 

3 Placering af 
understøtningerne [3] 
(bortset fra installationstype 
4) 

Ventilatorer fra FVI er udstyret med en af de følgende 
understøtningstyper: 

Blokunderstøtning af typen ST med kugle- og/eller valselejer (jfr. 
Tabel 9-1). 

Lige understøtninger af typen SN med retningsindstillelige kugle- 
og/eller valselejer (jfr. Tabel 9-2). 

 

Når lejerne monteres på akslen bør følgende generelle anvisninger 
altid overholdes: 

montér lejerne i den forudsete position på de lige kugle- eller 
valseunderstøtningers aksel uden at blokere dem. 

Placér den nedre del af understøtningen på rammen og indsæt 
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Fase Handling Beskrivelse 

fæsteboltene uden at stramme dem. Anbring akslen således at lejet 
befinder sig i sædet i understøtningen, blokér lejet og kontrollér det 
resterende spillerum i overensstemmelse med de værdier, som 
gengives i Tabel 8-3 og Tabel 8-4, under fastspænding af de 
koniske bøsninger. Der kan ikke byttes rundt på hætterne på de 
lige understøtninger. Blokér til slut understøtningerne til rammen 
ved at stramme boltene. 

Understøtningernes placering skal tillade nivellering af akslen samt 
overholdelse af den korrekte afstand mellem ventilatorhjul og 
mundstykket (jfr. fase 7). 

 

4 Ventilatorhjulets 
fastspænding på akslen [4] 

 

Kontrollér at sammenkoblingsfladerne ikke viser tegn på grat eller 
urenheder, som skal fjernes med en fin fil eller med smergellærred, 
hvis de findes. Kontrollér akslens diameter. 

 

Reducér, om nødvendigt, motorakslens diameter indtil den 
nominale kvote, med en tolerance på +0/+5 micron er nået. 
Montering med overdrevent spillerum skaber vibrationer. En 
forceret montering medfører deformation, vibration og besværliggør 
ventilatorhjulets korrekte fastspænding. 

Anbring nøglen i det relevante sæde og smør akslens overflade 
med et tyndt lag smørefedt. Fastspænd ventilatorhjulet og 
kontrollér at dette er perpendikulært i forhold til motorakslens 
eller understøtningens akse. Det er yderst vigtigt at denne 
handling ikke udføres med en forcering, men kun ved hjælp af 
den kraft som fæsteskruen udøver. Undlad at blokere skruen i 
navet før den afsluttende linjeopstilling er verificeret. 

5 Komplettering af 
ventilatorhusets montering 
(angår kun ventilatorhuse, 
som er opdelt i flere dele: 
eks. [1a] i Figur 5-5) 

Handlingen foretages efter montering af ventilatorhjulet. Påfør et 
klæbemiddel på kontaktfladerne og anbring pakningsbåndet (der 
leveres sammen med ventilatoren) Placér ventilatorhusets dele og 
stram alle boltene. 

 

Under positioneringshandlingerne skal man passe på ikke at støde 
mod ventilatorhuset, da hårde stød vil kunne påvirke 
afbalanceringen heraf negativt. 

6 Montering af 
indløbsmundstykket [5] 
(angår kun de ventilatorer, 
som ikke er udstyret hermed) 

Mundstykket skal blokeres mellem ventilatohusets side og flangen 
på indløbskanalen. Den kan flyttes såvel horisontalt som vertikalt 
med henblik på at realisere den bedste centrering med 
ventilatorhjulet (jfr. afsnit 10.1.2 i Figur 10-1, Figur 10-2 og Figur 
10-3). 

Boltene skal strammes i bund efter at have verificeret centreringen 
af mundstykket efter ventilatorhjulet ved at dreje dette manuelt, for 
at kontrollere at de forskellige dele ikke kommer i berøring med 
hinanden. På ventilatorer med separat ramme, som fungerer ved 
høje temperaturer (på over 300 °C) skal spillerummet være det 
mindst mulige mellem den nedre del af mundstykket og 
ventilatorhjulets kontraskive. 

På mundstykket på ventilatorer med ventilatorhuse i to halvdele og 
af serien FR, FS og DFR, vil der blive anvendt referenceskruer af 
typen TCEI, for at lette eventuelle handlinger omkring demontering 
og genmontering uden at ændre den oprindelige centrering, hvis 
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Fase Handling Beskrivelse 

disse er installeret direkte af FVI. 

7 Nivellering af akslen. (angår 
ikke installationstype 4) 

Denne kontrol skal udføres med alle fæsteboltene strammet helt i 
bund.  

 

VIGTIGT: 

På ventilatorer med separat ramme, der fungerer ved høje 
temperaturer (over 300 °C) er det påkrævet den definitive 
fastspænding af boltene til forankring mellem ventilatorhus og 
ramme først foretages når driftstemperaturen er oparbejdet. 

Kontrollér at akslen er perpendikulær i forhold til ventilatorhuset og 
at den er nivelleret. Kontrollér den nøjagtige og konstante afstand 
mellem ventilatorhjul og mundstykke. Den nøjagtige positionering 
opnås ved at løfte og flytte understøtningerne en smule. Alle 
lejerne linjeopstilles automatisk, men det er dog nødvendigt at 
akslen er tilstrækkeligt centreret i de lige understøtningernes 
sæder, for at opnå en perfekt ventilatorfunktion og en passende 
tæthed på pakningerne. 

8a Montering af remskiver, 
remme på installationstype 1, 
9 og 12 [6, Figur 5-4 ] og 
opspænding heraf (bortset 
fra installationstype 4) 

Kun hvad angår ventilatorerne af installationstype 1, 9 og 12: Jfr. 
Figur 5-4. Handlingerne er udførligt beskrevet i afsnit 5.3 og i afsnit 
10.4. Indhent yderligere oplysninger om opspænding i afsnit 8.4. 

8b Montering af den fleksible 
kobling [6, Figur 5-5] til 
installationstype 8, og de 
tilsvarende reguleringer 

Angår kun ventilatorerne i installationstype 8: Jfr. Figur 5-5. Indhent 
detaljerede oplysninger om handlingerne, der skal afvikles, i de 
specifikke anvisninger fra koblingens fabrikant, som udgør en del af 
den af FVI leverede dokumentation, som følger ventilatoren. 

9 

 På ventilatorer, som 
fungerer ved høje 
temperaturer, kan det være 
nødvendigt at forberede 
værn, som forhindrer 
berøring med flader med en 
temperatur > 70°C 

  

10 Montering af eventuelle 
forbindelsesbøjler mellem 
ventilatorhus og ramme til 
ventilatorinstallationstype 8 
[7, 8 Figur 5-5] 

Foretag monteringen af bøjlerne ved at sørge for, at deres 
fæstehuller passer til dem, som er udført på rammen. Efter fuldført 
montering skal helheden se ud som den i Foto 67, i afsnit 10.6 

11 Montering af de eventuelle 
afskærmninger af 
understøtninger og kobling 
på ventilatorer af 
installationstype  8 [10, 11 
Figur 5-5] 

Foretag monteringen af værnene ved at sørge for, at deres 
fæstehuller passer til dem, som er udført på rammen. 

Tabel 5-1 Montering af ventilator i installationstype 1-8-9-12 

 

Min .850 mm ( ref. EN13857) 
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Figur 5-4 Montering af ventilator i installationstype 12 

 

 

 

 

Figur 5-5 Montering af ventilator af installationstype 8 
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5.2.2 Centrifugalventilatorer med dobbelt indløb 

Ved ventilatorer i installationstype 6 er monteringssekvensen følgende (nummereringen henviser til Figur 5-
6). 

 

Fase Handling Beskrivelse 

1 Placering af ventilatorhus [1] 
(eller dettes nedre afsnit, hvis 
huset er delt i flere dele) 

Som i fase 1 til centrifugalventilatorer med simpelt indløb. 

 

2 Afslutning af ventilatorhusets 
montering (angår kun huse 
opdelt i flere dele)  

Påfør et klæbemiddel på kontaktfladerne og anbring 
pakningsbåndet (der leveres sammen med ventilatoren) Placér 
ventilatorhusets dele og stram alle boltene. 

3 Placering af mundstykket [6] 
og af tromlen der holder 
understøtningen [7] 

Montér ovennævnte komponenter fra transmissionssiden. 

 

4 Placering af 
understøtningerne på akslen  
[3] 

De lige understøtninger af typen SN er altid installeret (overhold 
forskrifterne i fase 3 til centrifugalventilatorer med simpelt indløb). 

5 Installation af akslen [8] 

 

Før akslen med det monterede ventilatorhjul ind i ventilatorhuset. 

6 Placering af mundstykket [9] 
og af tromlen der holder 
understøtningen [10] 

Montér ovennævnte komponenter fra den modsatte side af 
transmissionssiden. 

 

7 Akslens nivellering Som i fase 7 til centrifugalventilatorer med simpelt indløb. 

8 Montering af remskiver, 
remmene [11] og deres 
spænding 

Indhent oplysninger om opspænding til ventilatorer af 
installationstype 6 og 18 jfr. Figur 5-6 og afsnit 8.4. 

9 

 På ventilatorer, som 
fungerer ved høje 
temperaturer, kan det være 
nødvendigt at forberede 
værn, som forhindrer 
berøring med flader med en 
temperatur > 70°C 

 

 

Tabel 5-2 Montering af centrifugalventilator med dobbelt indløb 

 

 

Min .850 mm ( ref. EN13857) 
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Figur 5-6 Montering af centrifugalventilator med dobbelt indløb 
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5.3 Montering og justering af remtræk og slutkontrol 

 

Hvis ventilatoren er forsynet med kileremtræk, monteres dette som følger: 

 Rengør omhyggeligt de konusformede dele og hullet i bøsningen inden montering i remskiven. 

 Anbring bøsningen i remskiven, og sørg for, at de halve gevindhuller er anbragt ud for de glatte 
halvhuller i bøsningen. 

 Spænd stopskruerne let med håndkraft. 

 Anbring bøsning og skive på akslen efter at have rengjort akslen. 

 Sæt skiverne på, og kontroller med en lineal, at de løber helt parallelt. 

 Stram stopskruerne i begge sider. 

 Sæt remmene på. 

 Tving ikke remmene på, da dette kan ødelægge de indbyggede forstærkningsfibre. 

 Inden remmene strammes, skal der afmærkes en strækning med en kendt længde på den spændte 
side (f.eks.100 mm). Remmene strammes herefter gradvist, ved at dreje remtrækket (som beskrevet 
i afsnit 8.4 Rengøring og stramning af remme), indtil remmen er blevet forlænget med: 

0,8% ved normal belastning 

1% ved uregelmæssig belastning 

 

 
En overdrevet hård stramning af remmene kan skade lejerne og medføre brud på akslen. 

 

 

ADVARSEL: 
På transmissioner med fleksibel kobling skal man, inden ventilatoren startes, kontrollere 
linjeopstillingen da rammen kan være blevet deformeret under transport eller pga. boltenes 
stramning. 
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5.4 Elektrisk tilslutning 

 

 

GIV AGT: 

Ventilatoren leveres i overensstemmelse med direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk 
kompatibilitet. Specielt yder el-motorens fabrikant, hvis motoren leveres med ventilator, garanti 
for at den opfylder samme direktiv.  Installatøren har ansvaret for at kontrollere, at anlægget 
hvori ventilatoren skal indgå, opfylder direktivets krav. Hvis motoren ikke leveres sammen med 
ventilatoren, men monteres af kunden, skal sidstnævnte kontrollere overensstemmelsen med 
direktivet.  

 

Den elektriske forbindelse til ventilatoren skal have den rette effekt. 

Den elektriske tilslutning må kun udføres af autoriseret personale. Kunden alene er ansvarlig for den 
elektriske forbindelse frem til klemkassen på motoren. 

Kundens gøres hermed opmærksom på at det er nødvendigt at forudse alle sikkerhedsforholdene omkring 
ventilatorens jordforbindelse. 

Jordforbindelsen skal udføres i henhold til den nationale/lokale lovgivning og bestemmelser og skal med 
jævne mellemrum kontrolleres af kvalificeret personale. 

Etablér jordforbindelsen før nogen anden form for tilslutning. 

Kontrollér at tilslutningsskemaet (jfr. Figur 5-7) er egnet til forsyningsspændingen.  

Normalt kan el-motorer i standardudgaverne rotere i begge retninger. For at ændre rotationsretningen kan 
der byttes om på to faser i klemkassen. 

 

 

GIV AGT: 

Installatøren skal sørge for at forberede et elektriske forsyningskredsløb til ventilatoren, som 
stemmer overens med standard EN 60204-1.  

Kunden skal installere en strømafbryder i umiddelbar nærhed af ventilatoren, således at 
vedligeholdelsespersonalet nemt kan frakoble el-forsyningen til ventilatoren.(jfr. punkt: 9.2.6.3 
– Aktiveringskommando og 10.7 – Nødstopsanordninger EN 60204-1) 

 

Desuden har anlæggets projektleder ansvaret for, at forberede startanordninger, almindelige 
stopanordninger og nødstopsanodninger i overenstemmelse med bilag I i MASKINDIREKTIVET 2006/42/EF.   

 

 

ADVARSEL: 

Kunden og/eller elektrikeren er ansvarlig for at vælge det rigtige udstyr og de rigtige kabler ved 
tilslutning af ventilatoren, alt efter den installerede motor og den forudgående forsyningslinje. 

Alt arbejde, der udføres på det elektriske system, må kun udføres, når ventilatoren er fuldstændig standset 
og frakoblet den elektriske tilslutning. 

Kontroller inden installation og opstart, at informationerne på typeskiltet stemmer overens med det elektriske 
ledningsnets egenskaber. 

 

 

 

 

 

 



 

MVC 02 rev. 2 Juli 2015  61 af 129 

 

Diagrammerne er kun vejledende: der henvises til de elektriske diagrammer fra motorproducenten. 

Trefaset motor med én hastighed Trefaset motor 

Enkelt motorvikling 

Enkelt spænding 

Trefaset motor 

To separate viklinger 

Enkelt spænding 

 
  

Deltaforbindelse  
Dahlander eller PAM forbindelse til høj 

hastighed  
Forbindelse til høj hastighed  

 
  

Stjerneforbindelse  
Dahlander eller PAM forbindelse til lav 

hastighed  
Forbindelse til lav hastighed  

Figur 5-7 El-forbindelsesdiagram til et- og totrinsmotorer 

5.5 Tilslutninger til kanaler  

Forbindelser mellem ventilator og kanaler skal udføres, således at alle komponenter er rettet ind efter 
hinanden uden forskydninger på grund af pakninger eller fleksible forbindelser. Vægten af kanalerne må ikke 
bæres af ventilatoren, og det skal sikres, at ingen dele på ventilatoren deformeres ved fastspænding af 
forbindelserne til kanalerne. Eventuelle fleksible samlestykker mellem ventilator og suge- og/eller 
trykledninger skal installeres således, at de fleksible afsnit ikke udsættes for spænding og at der undgås 
berøring mellem de metalliske dele af selve samlestykkerne (jfr. fig. 5-8 hvad angår monteringstolerancerne). 

 

 

Figur 5-8 De fleksible samlestykkers monteringstolerancer 

For at undgå indløbstab anbefaler vi ved installationer (hvis der er plads), hvor indløbet er kanaltilsluttet, at 
der foran indløbet er en lige kanalstrækning på ca. 2,5 gange diameteren af ventilatorhjulet (jfr. typeskiltet). 
Resultatet delt med 1000 repræsenterer den anbefalede længde (i meter). 

Teoretisk                      Parallelforskydning                   Aksial komprimering               Vinkelforskydning 
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Figur 5-9 Minimumsafstande ved placering med indløbskanal 
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6 KONTROL FØR OG EFTER START 

 

6.1 Kontrol før opstart 

 

 

ADVARSEL: 

Kontrol før opstart må udelukkende udføres, når ventilatoren står helt stille og er frakoblet den 
elektriske strømforsyning. 

 

Ved førstegangsstart af anlægget er det nødvendigt at kontrollere følgende punkter: 

 Kontroller, at ventilatoren passer til det beregnede anvendelsesformål. 

 Hvis installatøren selv skal installere transmissionen, skal det kontrolleres, at den passer med dataene i 
transmissionsspecifikationerne. 

 Kontrol af tilstedeværelsen af alle afskærmninger. 

 Kontroller, at alle de af FVI forudsete bolte og møtrikker er til stede. 

 Kontroller stramningen af bolte og møtrikker (ventilatorhjul, understøtning, eventuelt transmission). 

 Kontrollér smøringen af ventilatorens og motorens lejer, og udskift om nødvendigt smørefedtet (jfr. kapitel 
8 VEDLIGEHOLDELSE). 

 Kontroller, at alle roterende dele kan dreje frit. 

 Kontroller, at ventilatoren er fri for fremmedlegemer indeni. 

 Kontroller, at ventilatoren drejer rundt i den rigtige retning. Tilslut motoren elektrisk et kort øjeblik for at se, 
om den drejer rundt i den rigtige retning, der angives af pilen på ventilatorhuset. Invertér om nødvendigt 
rotationsretningen (jfr. Elektriske forbindelser). 

 

FVI foreslår at man anvender den tjekliste som gengives i afsnit 12.2 til at registrere kontrollerne vedrørende 
sikkerhedsforholdene. 

 

 

ADVARSEL: 

Der må ikke afvikle funktionsafprøvninger, før man har udført kontrolpunkterne i tjeklisten (jfr. 
afsnit 12.2). 

 

6.2 Kontrol efter opstart 

Kontrollér, at strømforbruget ikke overstiger værdien på motorens typeskilt. Er dette tilfældet, skal man straks 
stoppe ventilatoren og kontakte producenten. 

Ventilatoren skal køre uden væsentlige vibrationer og støj. 

Når ventilatoren er stoppet, skal man kontrollere, at temperaturen på lejerne er inden for grænserne (ved en 
omgivende temperatur på 20°C må lejetemperaturen ikke overstige 70°C). I de første par driftstimer, er det 
normalt for lejerne at nå en lidt højere temperatur, for så senere at stabilisere sig på en lavere værdi. Tag 
kontakt til den tekniske afdeling hos FVI i tilfælde af unormal overophedning af lejerne. 

Efter 3-4 driftstimer og med ventilatoren stoppet og elektrisk frakoblet skal man igen kontrollere boltenes 
stramning og lejernes temperatur, og, ved remtrukne ventilatorer, temperaturen og remmenes opstramning. 

Ventilatorer, bygget af FVI, kan på forespørgsel være udstyret med vibrations- og/eller temperatursensorer 
på lejekonsollernes lejer (på remtrukne ventilatorer). I sådanne tilfælde vil FVI sørge for installationen af 
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vibrationssensoren på lejekonsollen i ventilatorhjulets side og af temperatursonden på lejekonsollen fra 
transmissionssiden.  

Hvad angår vibrationerne henviser kriteriet for kontrol af sikkerhedsforholdene til standarden ISO 
14694:2003 som anbefaler de følgende begrænsninger for mekaniske vibrationer (vibrationshastighed i 
mm/s RMS) målt i installationsforholdene: 

 

 alarm: 7.1 (stiv),  11.8 (fleksibel); 

 stop:  9 (stiv),  12.5 (fleksibel); 

 

Disse grænser betragtes af FVI som værende generelt gældende med mindre andet angives på de enkelte 
applikationer. 

Målingspunkt og –retning: på ventilatorens understøtninger i den perpendikulære retning i forhold til 
rotationsaksen på horisontalt eller vertikalt plan. 

Definitionen stiv og fleksibel anvendes fordi strukturens første kritiske hastighed henholdsvis er højere eller 
lavere end driftshastigheden. Sædvanligvis har ventilatorer fra FVI en stiv struktur i forhold til denne 
definition. 

Temperaturens referencetærskler på understøtningerne, der kan måles på den udvendige ring på lejet, uden 
hensyn til omgivelsestemperaturen, er som følger:  

 

 alarm 100 °C; 

 stop 120 °C;  

 

 

6.2.1 Eftersyn af værn 

Følgende kontrolkriterier kan anvendes på værn af trådnet: 

 Rust eller mattering af galvanisering 

 Løsrivelse i lodde-/svejsesamlinger 

 Stærk støj pga. brud i værnene 

 Permanente stød og deformeringer af elementerne 

 Brud på tråde 

 Rustne bolte og møtrikker 

 Løsrivelse af befæstelseselementer 

 

Nedenstående kontrolkriterier kan følges til værn udført i profilerede og lakerede plader: 

 Rust eller mattering af lakeringen 

 Løsrivelse i lodde-/svejsesamlinger 

 Stærk støj pga. brud i værnene 

 Permanente stød og deformeringer af elementerne 

 Mekanisk deformering eller brud på dele af værnene 

 Revner 

 Rustne bolte og møtrikker 

 Løsrivelse af befæstelseselementer 
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ADVARSEL: 

Alle værn skal inspiceres én gang om måneden og udskiftes efter behov. 

 

 

ADVARSEL: 

Er man i tvivl om værnenes tilstand, skal de inspiceres oftere eller udskiftes. 

 

6.2.2 Kontrol og rengøring af dele i kontakt med mediet 

Periodisk rengøring af ventilatorhjulet gør det muligt at undgå vibrationer, der skyldes eventuelle 
ophobninger af støv, når ventilatoren kører.  

Hvis ventilatoren anvendes med et medie, der indeholder lettere støv, slibende partikler eller trykluft, 
skal renheden og slitagen på hjulet kontrolleres jævnligt.  

Ophobning af materiale eller slid på dele af hjulet kan medføre unormale vibrationer i ventilatoren. 

 

6.2.3 Visuel kontrol af ventilatorhjulets vinger og ventilatorhus 

Det er nødvendigt regelmæssigt at kontrollere vingerne for slitage ved hjælp af et visuelt eftersyn, da slitage 
medfører en øget risiko pga. vingens projektion eller fejl i de strukturmæssige komponenter med fare for 
alvorlige kvæstelser eller dødsfald. 

Ved kontrollen af afskrabningsfænomener på vingerne og ventilatorhuset skal man, ved hjælp af en lygte, 
foretage en visuel inspektion af elementerne ved, langsomt, at dreje ventilatorhjulet så det er muligt at 
efterse alle vingerne. Disse skal være i perfekt stand og ikke udvise tegn på afskrabninger eller manglende 
dele. 

Med hensyn til rust på vinger og ventilatorhus understreges det, at korrosive og ætsende miljøer kan 
indvirke på ventilatorsikkerhedselementernes virkedygtighed.  

Man må ikke undervurdere dette fænomen, idet det ikke udelukkende afhænger af koncentrationen af 
aggressive midler. 

Der kan opstå kondens, når ventilatoren ikke er i brug, som kan accelererer den kemiske rustdannelse, og 
derigennem påvirke ventilatordelenes tykkelse og kompromittere deres integritet. 
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6.2.4 Dimensionskontroller  

 

TJEKLISTE – DIMENSIONSKONTROL AF ELEMENTER 

ELEMENT, DER SKAL 
KONTROLLERES 

KONTROLTYPE/INSTRU
MENT 

ACCEPTKRITERIUM UDFALD 

Ventilatorhjul:  vingernes 
tykkelse 

Dimension/Kaliber  

Reduktion på højst 10% 
af tykkelsen i et ikke 
nedslidt område eller et 
område med umedtaget 
maling 

OK  

Ventilatorhjul: 
kontraskivens tykkelse 

Dimension/Kaliber 

Reduktion på højst 10% 
af tykkelsen i et ikke 
nedslidt område eller et 
område med umedtaget 
maling 

OK  

Ventilatorhus: tykkelsen af 
sider og bånd 

Dimension/Kaliber med 
kompas eller tilsvarende 

Reduktion på højst 10% 
af tykkelsen i et ikke 
nedslidt område 

OK  

Mundstykke: tykkelse Dimension/Kaliber 

Reduktion på højst 20% 
af tykkelsen i et ikke 
nedslidt område eller et 
område med umedtaget 
maling 

OK  

Vibrationsdæmpere: 
slidsikringspladens 
tykkelse (om forudset) 

Dimension/Kaliber 

Reduktion på højst 20% 
af tykkelsen i et ikke 
nedslidt område eller et 
område med umedtaget 
maling 

OK  

Svejsninger (hele 
strukturen) 

Eftersyn Integritet og ingen revner OK  

Dato: 
 

Underskrift: 
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7 CENTRIFUGALVENTILATORERNES ANOMALIER  

7.1 Oftest påpegede anomalier 

I nedenstående liste findes nogle af de mest almindelige problemer: 

 

PROBLEM ÅRSAG LØSNING 

Strømforbrug meget lavere end 
nominel værdi 

For lav rotationshastighed Forøg rotationshastigheden 

Indløb eller kanaler delvist 
tilstoppede 

Fjern tilstopningen 

Kontroller 
justeringsanordningernes 
placering 

Ventilatorhjul delvist tilstoppet Fjern tilstopningen 

Trykket i udstyret er højere end 
nominel værdi 

Kontrollér den resterende 
trykværdi i udstyret 

Mediets densitet er lavere end 
den tilsigtede værdi 

Kontrollér værdien for mediets 
densitet 

Højt strømforbrug 

Overdreven rotationshastighed Reducér rotationshastigheden  

Trykket i udstyret er lavere end 
nominel værdi 

Kontrollér den resterende 
trykværdi i udstyret 

Forkert rotationsretning på 
ventilatorhjul 

Kontrollér ventilatorhjulets 
rotationsretning og indstilling 

Luftmængden roterer i modsat 
retning af ventilatorens 
rotationsretning 

Kontrollér placeringens 
minimumsafstande (afsnit 5.1.1) 
eller at mundstykket med 
præfordelere vender korrekt  

Mediets densitet er højere end 
den tilsigtede værdi 

Kontrollér værdien for mediets 
densitet 

Motoren får tilført en lavere 
spænding end angivet på 
typeskiltet 

Kontroller, at motoren får tilført 
den korrekte spænding  

Fejl i motorviklingerne 
Kontroller, at motoren fungerer 
korrekt 

Utilstrækkeligt tryk 

For lav rotationshastighed Forøg rotationshastigheden 

Mediets densitet er lavere end 
den tilsigtede værdi 

Kontrollér værdien for mediets 
densitet 

Luftmængde større end tilsigtet 
værdi 

Kontrollér den resterende 
trykværdi i udstyret 

Pulserende ventilatordrift 

Ustabil luftstrøm 
Kontrollér det tilsigtede 
arbejdsområde for driftskurven  

Udsving i luftmængden pga. 
paralleldrift 

Kontroller installationen på 
udstyret 

Hvirveldannelse i luftstrømmen 
forårsaget af udstyr tæt på 
indløbet 

Kontroller komponenternes 
minimumsafstand (afsnit 5.1.1) 
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PROBLEM ÅRSAG LØSNING 

Vibrationer 

Pulserende ventilatordrift 
Jfr. forrige punkt "Pulserende 
ventilatordrift" 

Strukturel resonans ved 
specifikke rotationshastigheder 

Undgå funktion ved disse 
hastigheder ved hjælp af en 
inverter eller modificér systemets 
frekvenser 

Slitage på dele af ventilatorhjulet Inspicér ventilatorhjulet  

Ophobning af materiale på 
ventilatorhjulet 

Inspicér ventilatorhjulet 

Kontakt mellem fast og 
bevægelige dele 

Kontroller, at delene er 
sammenkoblet korrekt 

Iboende fejl i lejer Kontrollér lejerne  

Fejlfunktion i lejerne pga. 
ubalance i ventilatorhjul eller 
overdreven remspænding 

Kontrollér lejerne  

Kontrollér rempændingen (jfr. 
afsnit 8.4) 

Støj 

Kontakt mellem fast og 
bevægelige dele 

Kontroller, at delene er 
sammenkoblet korrekt 

Vibrationer Jfr. forrige punkt "Vibrationer” 

Pulserende ventilatordrift 
Jfr. forrige punkt "Pulserende 
ventilatordrift" 

Elektromagnetisk fejl i motor  
Kontrollér motorens 
spændingsforsyning (inverter) 

Åbninger eller skarpe kanter 
Kontroller, om der er afrundede 
kanter, hvor luftstrømningen er 
højest 
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8 VEDLIGEHOLDELSE 

 

 

Læs omhyggeligt dette afsnit, inden der udføres vedligeholdelsesindgreb på ventilatoren. 
disse oplysninger vil medføre øget sikkerhed for de involverede personer og give et mere 
pålideligt resultat af den udførte vedligeholdelse. 

 

Sikkerhedsforholdene under arbejdet med ventilatorens vedligeholdelse skal tage højde for følgende: 

 Vedligeholdelse og smøring må kun udføres af kvalificeret personale, der er autoriseret af virksomhedens 
tekniske afdeling, og skal udføres i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter med anvendelse af egnet 
værktøj, udstyr og materialer. 

 Under vedligeholdelsesarbejdet skal alle personer bære passende påklædning, dvs. passende 
beskyttelsesdragt og sikkerhedssko. Undgå under alle omstændigheder løsthængende tøj. 

 Under vedligeholdelsesarbejdet bør området omkring ventilatoren være afspærret og forsynet med et 
advarselsskilt: "UNDER VEDLIGEHOLDELSE". 

 

 

ADVARSEL: 

Under enhver form for vedligeholdelse skal ventilatoren være koblet fra og isoleret fra den 
elektriske strømforsyning. Kontrollér altid, at løbehjulet og motoren står stille, før der tages 
adgang til ventilatoren og dennes elementer, eller før man åbner inspektionslågen. 

Hvis ventilatorerne behandler varme væsker, skal man afvente at ventilatoren køler af, før der 
udføres vedligeholdelsesindgreb, for at undgå berøring med overflader med høj temperatur. 

Ved indgreb på roterende dele eller i kanalsystemet skal man herudover træffe følgende foranstaltninger: 

 den fleksible kobling (om monteret) skal frakobles motoren 

 drivremmene (om monteret) skal tages af remskiverne. 

 

 

ADVARSEL: 

Ved brug af flertrinsventilatorer skal den elektriske strømforsyning frakobles internt i 
flertrinsventilatoren, og man skal kontrollere, at ventilatorhjulet står helt stille, inden der 
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb.  

 

Vedligeholdelsesafdelingen skal anvende et team af personer, der kan arbejde sammen på en koordineret 
måde, så størst mulige sikkerhedshensyn tages til de involverede personer. Alle personer involveret i 
vedligeholdelsesarbejdet skal hele tiden være i visuel kontakt med hinanden for indbyrdes at kunne gøre 
opmærksom på eventuelle farer. 

 

 

ADVARSEL: 

Enhver form for transport af afmonterede dele af maskinen skal foregå med egnet 
transportudstyr og løftegrej. 

 

 
Normalt skal der ikke anvendes specialudstyr ved vedligeholdelsesindgreb på ventilatoren. 
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Det er nødvendigt at følge et fastlagt vedligeholdelsesprogram for at sikre korrekt funktion, og 
dette giver samtidig en større sikkerhed for operatøren. 

 

For at gøre planlægningen af vedligeholdelsen nemmere, har FVI udarbejdet (jfr. afsnit 12.3) et 
vedligeholdsskema med en oversigt over kontrolpunkter og serviceintervaller. 

 

 

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse samt smøring er en forudsætning for korrekt 
funktion og en lang levetid for ventilatoren. 

 

8.1 Smøring af lejer 

Kontrollér og overhold lejernes smøreintervaller.  

Lejerne i lejekonsollerne på remtrukne ventilatorer skal smøres i henhold til de angivne smøreintervaller med 
en fedtmængde som angivet i specifikationerne, der medleveres i dokumentationen for remtrukne 
ventilatorer. Indhent oplysninger om de korrekte smøringsintervaller for ventilatorer i installationstyperne 1 
eller 6 (glat aksel, uden transmission) i Tabel 8-2. Udfør smøring med det specificerede fedt eller tilsvarende 
type. Smøreintervallet skal reduceres, hvis ventilatoren arbejder i et støvet, varmt, fugtigt eller korrosivt miljø, 
med ca. 40% eller mere i forhold til de angivne værdier i specifikationerne, alt efter arbejdsforholdene. 

 

 

Smøring med for stor mængde fedt kan medføre overophedning af lejerne. det anbefales at 
undgå at fylde mere fedt i lejekonsollerne end den forudsete mængde. 

Med mindre andet er anført vil FVI ventilatorernes kuglelejer fra fabrikken være udstyret med smøremiddel 
og smørefedt af typen: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

som er baseret på komplekst litiumsæbe, med dråbepunkt ved 250 ºC (IP 396) og bearbejdet indtrængning 
ved 25 ºC - 0.1 mm ( IP 50/ ASTM D217) af 265÷295. Kinematisk viskositet (IP 71/ ASTM D445) : ved 40 ºC, 
100 cSt; ved 100 ºC, 11.3 cSt. 

Følgende smørefedttyper har lignende egenskaber: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Konsoltype 
Fedtmængde ved 

førstegangspåfyldning (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 … 
Fyld lejet fuldstændigt men fyld kun 
delvist den disponible plads i 
understøtningen 

Tabel 8-1 Fedtmængde ved førstegangspåfyldning af lejekonsoller og lejer til vekselhjulsventilatorer  

 

 

 

Normalt er motorens lejer, der har en størrelse på op til 160, livstidssmurte og kræver derfor 
ingen eftersmøring. 

 

Kontroller og overhold de angivne smøreintervaller fra motorproducenten. Det anbefales, under alle 
omstændigheder at foretage en periodisk udskiftning af lejerne med tilsvarende, som angivet på motorens 
typeskilt. 

 

 

Ved smøring af lejerne skal man anvende den anbefalede smørefedttype, som angivet af 
motorproducenten. 

 



 

 72 af 129 MVC 02 rev. 2 Juli 2015 

 

 

Konsoltype 
Lejetype  

(Remskivens side) 

Rotationshastighed (omdr./min.) 

Smørefedt 

mængde 

(gram) 

Lejetype (modsat 

drivside) 

Rotationshastighed (omdr./min.) 

Smørefedt 

mængde 

(gram) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Smøreinterval (timer) Smøreinterval (timer) 

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 

Konsoltype 
Lejetype  

(Remskivens side) 

Rotationshastighed (omdr./min.) 

Smørefedt 

mængde 

(gram) 

Lejetype (modsat 

drivside) 

Rotationshastighed (omdr./min.) 

Smørefedt 

mængde 

(gram) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Smøreinterval (timer) Smøreinterval (timer) 

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 

BEMÆRKNINGER: 
De angivne smøreintervaller i dette skema er hentet fra instruktionsvejledningen til SKF-lejer med en temperatur på 70 grader på den udvendige lejeskål. 
Fedtmængde er beregnet iht. SKF-standard. 

Tabel 8-2 Smøreintervaller og fedtmængde i funktion af ventilatorens omdrejningstal  
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Støtteplan 

8.2 Kontrol af indstillelige valselejer 

Inden lejets montering skal det radiale, interne spillerum over valsen, som er anbragt højest, registreres med 
en afstandsmåler (jfr. Figur 8-1 Kontrol af lejernes radiale spillerum). 

Kontrollér flere gange under monteringen den interne reduktion af spillerummet under den lavest placerede 
valse. 

Den korrekte montering opnås ved en reduktion af det interne spillerum og et resterende minimumsspillerum 
i overensstemmelse med angivelserne i Tabel 8-3 Kontrol af lejernes radiale spillerum 

 

Valselejer 
Reduktion af radialt 

spillerum (mm) 
Resterende minimumsspillerum 

efter montering (mm) 

 Normalt 
spillerum 

Spillerum C3 

22209 EK fra 0.025 til 0.030 0.020 0.030 

22210 EK fra 0.025 til 0.030 0.020 0.030 

22212 EK fra 0.030 til 0.040 0.025 0.035 

22214 EK fra 0.040 til 0.050 0.025 0.040 

22215 EK fra 0.040 til 0.050 0.025 0.040 

22216 EK fra 0.040 til 0.050 0.025 0.040 

22218 EK fra 0.045 til 0.060 0.035 0.050 

22220 EK fra 0.045 til 0.060 0.035 0.050 

22222 EK fra 0.050 til 0.070 0.050 0.065 

22224 EK fra 0.050 til 0.070 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 fra 0.065 til 0.090 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 fra 0.075 til 0.100 0.055 0.090 

Tabel 8-3 Kontrol af lejernes radiale spillerum  

 

 

 

 

Figur 8-1 Kontrol af lejernes radiale spillerum  
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8.3 Kontrol af indstillelige kuglelejer 

Den korrekte montering opnås med en stramningsvinkel, en aksial forflytning og et resterende 
minimumsspillerum svarende til angivelserne i Tabel 8-4. 
 

Indstilleligt 
kugleleje 

Stramningsvinkel 
(grader)* 

Aksial forflytning s 
(mm) 

Resterende minimumsspillerum efter 
montering (mm) 

 Normalt spillerum Spillerum 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 

 værdier gennemsnitligt 15-20 grader højere på lejer af typen C3 

 

Tabel 8-4 Kuglelejernes stramningsvinkel, aksial forflytning og resterende minimumsspillerum 

  

 

 

 

Figur 8-2 Aksial forflytning s  



 

MVC 02 rev. 2 Juli 2015  75 af 129 

 

8.4 Rengøring og stramning af remme 

I det følgende beskrives en simpel måde at stramme kileremstrækket på: gennem Tabel 8-5 udledes 
belastningsværdien P, for hver enkelt rem, for profiltypen og for den mindste remskives diameter. I samme 
tabel findes værdien L. 

Benyt formlen:  
100

LxI
Le   

Man beregner værdien Le, hvor:  

Le= nedbøjningen [mm] på midten af skiveafstanden I 

L= nedbøjning ved en remskiveafstand på 100 mm  

I = remskiveafstand [mm] 

Ved at udøve en belastning P perpendikulært på strækningen (Figur 8-3 og Figur 8-4) skal transmissionen 
spændes indtil den beregnede nedbøjning Le opnås. 

 

 

 

 Figur 8-3 Kontrol af remmenes spænding Figur 8-4 Remmenes spænding  

 

Profil Rembelastning P 
[N] 

Mindste remskivediameter d 
[mm] 

Nedbøjning ved en 
remskiveafstand på 100 mm 

Le 

SPZ 25 

fra 63 til 71 

fra 75 til 90 

fra 95 til 125 

over 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

fra 100 til 140 

fra 150 til 200 

over 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

fra 160 til 224 

fra 236 til 355 

over 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

fra 224 til 250 

fra 265 til 355 

fra 400 til 560 

over 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Tabel 8-5 Remmenes spænding: prøvebelastning og nedbøjning  

Le 

I 

I/2 
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Kontrollér remspændingen efter de første cirka 8 timer og efterfølgende i henhold til anvisningerne omkring 
den planlagte vedligeholdelse (jfr. afsnit 12.3). 

Udskift alle remme, hvis slitagen på dem bevirker fejl i funktionen pga. utilstrækkelig forspænding eller en 
skridning på over 4÷5 %. Slitage på remmene afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelserne, antallet 
af driftstimer og start/stop. 

 

 

Producenterne af standardkileremme anbefaler at de ikke bør anvendes ved omgivende 
temperaturer på over 80 °C. Ved højere temperaturer skal der anvendes specialremme. 

 

Snavsede remme må ikke renses med opløsninger som petroleum eller benzin, terpentin etc., eller med 
slibende eller skarpe genstande. 

Hvis remmene skal renses, anbefales det at bruge en blanding af alkohol og glycerin i forholdet 1:10. 
Remtræk monteret på ventilatorer fra FVI har to eller flere remme.  

 

 
Hvis en eller flere remme knækker, anbefales det, at man udskifter alle remme. 

 

 

 

8.5  Fleksible koblinger 

Kontrollér jævnligt og i funktion af ventilatorens driftsforhold det aksiale spillerum S, den vinkelafvigelsen 
Amax-Amin og den parallelle afvigelse R (Figur 8-5, Figur 8-6, Figur 8-7). Kontroller navenes tilstand og smør 
dem for hver 3000. driftstime med anbefalet smøremiddel og mængde (jfr. Tabel 8 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8-5 Aksial glidning  Figur 8-6 

Vinkelparallelforskydning 
 Figur 8-7 

Parallelforskydning 

S 

R 

Amin 

Amax 
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Type S min  

[mm] 

Amax-Amin ved 
installation max 

[mm] 

Amax-Amin i drift 
max [mm] 

R max  

[mm] 

Hastighed max 
[rpm] 

Smøremiddel 
[kg] 

Anbefalet 
smøremiddel 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Intet behov for 
smøring 

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 

* Alle tal i denne tabel er hentet direkte i de relevante producenters tekniske specifikationer. 

Tabel 8-6 Tekniske specifikationer for fleksible koblinger  
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8.6 Filtre og trykindikatorer 

Hvis ventilatoren er udstyret med væskefilter i indgang skal dette regelmæssigt renses, således at tab af 
belastning i indgang undgås og dermed reduktion af ventilatorens ydelse.  

Kontrollen og eventuel rengøring kan udføres ved forudsete intervaller; det anbefales dog at anvende en 
trykdifferentialeindikator for at overvåge trykudsving, forårsaget af filteret. Udsvinget må aldrig overstige 400 
Pa.  

 

 

GIV AGT: 

Undlad at overskride trykværdien på 400 Pa, for ikke at foranledige mulige skader på filtret og 
derigennem indsugning af materiale gennem ventilatoren. 

 

 
 

8.7 Fleksible, vibrationsdæmpende samlestykker mellem ventilator-rørledninger 

De fleksible samlestykker mellem ventilator og føde- og/eller trykrørledning skal kontrolleres visuelt, for at 
man kan være sikker på, at der ikke er opstået revner eller frakoblinger af de fleksible elementer. I tilfælde 
hvor disse skal demonteres i forbindelse med vedligeholdelse af anlæg og/eller ventilator, skal 
genmonteringen foretages i overensstemmelse med de foreskrevne foranstaltninger til 
førstegangsmontering/installation (jfr. afs. 5.5). 
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8.8 Kontrol og rengøring af dele i kontakt med mediet 

 

Periodisk rengøring af ventilatorhjulet gør det muligt at undgå vibrationer, der skyldes eventuelle 
ophobninger af støv, når ventilatoren kører.  

 

 

Hvis ventilatoren anvendes med et medie, der indeholder lettere støv, slibende partikler 
eller trykluft, skal renheden og slitagen på hjulet kontrolleres jævnligt.  

 

Ophobning af materiale eller slid på dele af hjulet kan medføre unormale vibrationer i ventilatoren. 

Hvis dele af ventilatorhjulet er nedslidt, er det nødvendigt at udskifte hele hjulet (kontakt den tekniske 
afdeling hos FVI). 

 

 

Inden der udføres ændringer eller modifikationer på en af vore ventilatorer, bør man venligst 
kontakte den tekniske afdeling hos FVI og angive serienummeret på ventilatorens typeskilt, for 
at indhente yderligere oplysninger. 

 

FVI-ventilatorerne kan være udstyret med en afledningsmunding og dertil hørende prop til kondens, der vil 
kunne hobe sig op inde i kassen. Denne må udelukkende åbnes for stoppet maskine. 

 

 

 

 
 
 

GIV AGT: 

Åbning af afledningsmundingen kan medføre udslip af medie, flydende og/eller i gasform, som 
vil kunne ramme operatøren og medføre øjenskader eller skader på andre følsomme 
kropsdele. 

På ventilatorerne med væske med høj temperatur kan udslip af medie fra afledningsmundigen 
desuden være årsag til hudforbrænding. 

 

 

Kontrollér altid, at afløbets prop er placeret i mundingen og korrekt lukket, inden ventilatoren 
sættes i gang. 
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9 TEKNISKE TABELLER 

9.1 ST lejekonsoller i installationstype A - AL – B - BL 

 

L 

L 

= 

L F 

U = 

C 

G 

F 

TILTEMP. 

ØD 

LUFT 60300 °C 

ØD ØS 

F1 

INST. A-B 

INST. AL-BL 

C 

G 

F 

KØLESKIVE 

Ph9 

Z 
NxO 

B 

E 

I R 

UNI 7663 TIPO A 

H 

SMØREANORDNING 

Q 
V 

A 
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Figur 9-1 ST-lejekonsoller i installationstype A - AL – B - BL  

LEJEKONSOL DIMENSIONER i mm VÆGT 

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

ST 47 A 

ST 47 AL 

342 

369 
135 161 19 100 50.5 77.5 40 40 37.5 40 10x15 6x6 21.5 112 30 M6 16 

5 

5.05 

ST 62 A 

ST 62 AL 

422 

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

9.6 

9.7 

ST 80 A 

ST 80 AL 

575 

615 
200 308 28 155 73.5 113.5 55 70 50 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 21 

18 

18.3 

ST 90 A-B 

ST 90 AL-BL 

615 

655 
200 308 38 155 73.5 113.5 55 70 50 80 15x20 10x8 41 140 60 M12 21 

20 

20.4 

ST 100 A-B 

ST 100 AL-BL 

753 

793 
230 378 42 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 12x8 45 160 80 M16 24 

33 

33.5 

ST 110 A-B 

ST 110 AL-BL 

753 

793 
230 378 48 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 14x9 51.5 160 80 M16 24 

34 

34.6 

ST 120 A-B 

ST 120 AL-BL 

823 

883 
260 423 48 200 90 150 80 95 65 110 20x30 14x9 51.5 200 90 M16 26 

53 

54 

ST 130 A-B 

ST 130 AL-BL 

823 

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

54 

55.3 

ST 150 A-B 

ST 150 AL-BL 

974 

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

100 

101.8 

ST 180 A-B 

ST 180 AL-BL 

1095 

1165 
340 520 80 260 117.5 187.5 90 125 100 170 25x35 22x14 85 315 140 M20 32 

150 

153 

ST 200 A-B 

ST 200 AL-BL 

1164 

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

260 

264 

 
* INSTALLATIONSTYPE 
Installationstype A: kort aksel, kuglelejer.   --   Installationstype AL: lang aksel, kuglelejer 
Installationstype B: kort aksel, kuglelejer på rotorside, valselejer på transmissionsside 
Installationstype BL: lang aksel, kuglelejer på rotorside, valselejer på transmissionsside 

 

Tabel 9-1 ST lejekonsoller i installationstype A - AL – B – BL 
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9.2 SN lejekonsoller i installationstype A - AL – B - BL 

 

 

 
 

Figur 9-2 SN lejekonsoller i installationstype A - AL – B - BL 

 

 

TYPE 

A-AL-
B-BL 

DIMENSIONER i mm VÆGT 
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 

 

Tabel 9-2 SN lejekonsoller i installationstype A – AL – B – BL 

 
 

Ventilatorhusets side Remskivens side 
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9.3 Standardmonterede lejekonsoller og lejer på vekselhjulsventilatorer 

 

LEJEKONSOL 

Leje 

+ bøsning 

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 
 

Tabel 9-3 Standardmonterede lejekonsoller og lejer på vekselhjulsventilatorer
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LEJEKONSOL 
Leje 

+ bøsning 

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 kun op til størrelse 1001 

 

Tabel 9-4 Standardmonterede lejekonsoller og lejer på vekselhjulsventilatorer 
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LEJEKONSOL Leje + bøsning 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 

* 

Tabel 9-5 Standardmonterede lejekonsoller og lejer på vekselhjulsventilatorer 
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10 DEMONTERING OG GENMONTERING AF HOVEDKOMPONENTER 

 

 

ADVARSEL: 

Alle former for demontering og montering, som nedenfor anført, må udelukkende udføres af 
kvalificeret og autoriseret personale. 

 

 

ADVARSEL: 

ENHVER FORM FOR DEMONTERINGS- OG MONTERINGSHANDLING SKAL UDFØRES: 

 Man skal kontrollere, at ventilatoren står helt stille (ventilatorhjulet må ikke rotere). Slå 
hovedstyretavlens spænding fra ved hjælp af hovedafbryderen og sæt en lås på og aflever 
nøglen til den ansvarlige for vedligeholdelsen. 

 Efter at have skabt et arbejdsmiljø med alle de nødvendige redskaber og uden andre 
aktiviteter, som kan give anledning til farlige interferens med nedtagningsaktiviteten. 

 Efter grundigt at have renset, affedtet eller smurt alle de udskiftede dele inden montering. 

 

10.1 Udskiftning af centrifugalventilatorernes mundstykke 

10.1.1 Mundstykkets demontering  

 

1.- Skru ringboltene på to af de svejsede skruer, der 
er forudset på mundstykkerne til forbindelsen med 
kanaltilslutningen (Foto 1 og 2) 

 

 

Foto 1 

 

Foto 2 
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2.- Fastgør mundstykket til løftemidlerne ved hjælp 
af ringboltene (Foto 3). 

 

 

Foto 3 

 

3.- Skru alle møtrikkerne, som fastholder 
mundstykket på ventilatorhuset, ud (Foto 4). 

 

 

Foto 4 

 

4.- Løft og træk mundstykket ud og sørg for at de 
fastsvejsede skruers gevindskæring ikke tager 
skade (Foto 5). 

 

 

Foto 5 
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10.1.2 Mundstykkets genmontering 

 

1.- Skru ringboltene på to af de svejsede skruer, der 
er forudset på mundstykkerne til forbindelsen med 
kanaltilslutningen (Foto 6).  

 

 

Foto 6 

 

2.- Placér pakningen omkring skruerne, der er 
svejset på ventilatorhuset (Foto 7). 

 

 

Foto 7 

 

 

3.- Løft mundstykket og placér kronen med hullerne 
udfor de svejsede skruer på ventilatorhuset (Foto 
8). 

 

 

Foto 8 

 

 

4.- Skru mundstykkets fæstemøtrikker fast på  
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ventilatorhuset. Stram de diametralt modsatte 
møtrikker parvis (Foto 4).  

 

 

5.- Kontrollér, inden den 
afsluttende stramning, 
at mundstykket er 
forbundet korrekt med 
ventilatorhjulet som vist 
i Figur 10-1, Figur 10-2 
og Figur 10-3 og tilpas 
om nødvendigt den 
indbyrdes position 
mellem ventilatorhjul og 
mundstykke. 

 

 

 

SERIE Højt tryk - VCM 

STØRRELSE A B 

311 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 7 ÷ 12 2,5 

A og B i millimeter 

 Figur 10-1 Centrering af mundstykket på ventilatorhjulet i højtryksserien - VCM 

 

SERIE MEC - ART 

STØRRELSE A B 

251 ÷ 901 3 ÷ 4 2 ÷ 2,5 

1001 ÷ 2001 5 ÷ 9 2,5 

A og B i millimeter 

Figur 10-2 Centrering af mundstykket på ventilatorhjul fra serie MEC - ART 

 

SERIE FQ-FR-DFR-FS-DFS 

STØRRELSE 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 og B i millimeter 

Figur 10-3 Centrering af mundstykket på ventilatorhjul fra serie FQ-FR-DFR-FS-
DFS 
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10.2 Ventilatorhus 

 

På alle de indstillelige ventilatorer er der en krone af 
svejsede skruer. Det er tilstrækkeligt at skrue de 
svejsede skruers blokeringsmøtrikker på 
sædeskiven ud, for at demontere den (Foto 9).  

 

 

Foto 9 

 

På ventilatorer med uindstilleligt ventilatorhus i ét 
stykke tillader ikke demontering (Foto 10). 

 

 

Foto 10 

 

 

Visse udformninger kan forudse et ventilatorhus 
opdelt i to eller flere dele, forbundet ved hjælp af 
møtrikudstyrede flanger (Foto 11). 

 

 

Foto11 

Møtrikker til fastspænding af ventilatorhus 

Horisontal 
skæring  

 
bullonato 
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10.3 Udskiftning af ventilatorhjul 

Dette afsnit beskriver den procedurer, som FVI følger under demontering og efterfølgende montering af 
centrifugalventilatorernes ventilatorhjul. Under beskrivelsen af disse handlinger vil der forekomme 
henvisninger til redskaber (især keglen til udtrækning og røret til løftning af ventilatorhjulet), som vil lette 
handlingerne. Disse redskaber er, på trods af deres nyttige funktioner, ikke strengt påkrævede for at kunne 
udføre de beskrevne handlinger. FVI er derfor ikke forpligtet til at levere disse redskaber da deres funktioner 
kan realiseres med andre og lignende redskaber, der kan erhverves hos almindelige forhandlere.  

 

10.3.1 Afmontering af ventilatorhjul 

 

1.- Løsn den centrale fæsteskrue i ventilatorhjulet 
og tag spændeskiven ud (Foto 12). 

 

 

Foto 12 

 

2.- Skru keglen til udtrækning af ventilatorhjulet fast 
i den gevindskårne åbning på motorakslen (Foto 
13). 

 

 

Foto 13 

 

Fæstespændskive 

Udtrækskegle 
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3.- Anbring spidsen af udtræksanordningens 
gevindskårne stang mod den gevindskårne stang 
på udtrækskeglen og sæt en skive af 
friktionshæmmende materiale imellem. Hægt de to 
sidestykker på udtræksanordningen fast på 
ventilatorhjulets navudtrækskanal (Foto 14). 

 

 

Foto 14 

 

4.- Indvirk, om muligt ved hjælp af en 
trykluftsskruemaskine, på hovedet af 
udtræksanordningens gevindskårne stang, indtil 
ventilatorhjulet er fastspændt på motorakslen og til 
dels hviler mod udtrækskeglen (Foto 15).  

 

 

Foto 15 

 

5.- Tag udtræksanordningen ud af ventilatorhjulet og 
sæt røret til løftning af ventilatorhjulet på 
udtrækskeglen (Foto 16). 

 

 

Foto 16 

 

 

ADVARSEL: 

Rørets udvendige diameter skal være et par millimeter mindre end diameteren på hullet i 
navet. Tykkelsen skal sikre en tilstrækkelig isætning af røret på udtrækskeglen og samtidig 
yde en sikker understøtning af ventilatorhjulet.  
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ADVARSEL: 

Fastspænd den frie spids på røret til løftning af ventilatorhjulet i punkt A 

 

Figur 10-4 Forankring af røret til løftning af ventilatorhjulet 

 

6.- Hold om løfterørets yderstykke A (jfr. Figur 10-4) 
og flyt ventilatorhjulet aksialt herpå, indtil dette når 
frem til en position udenfor ventilatorhuset, som 
tillader isætning af løftemidlerne (Foto 17).  

 

 

Foto 17 

 

7.- Understøt ventilatorhjulet med egnede 
løftemidler (Foto 18). 

 

 

Foto 18 

 

V
E
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8.- Træk løfterøret ud. 

 

9.- Løft og tag ventilatorhjulet af (Foto 19) 

 

 

Foto19 

 

10.- Skru ventilatorhjulets udtrækskegle ud. 

10.3.2 Genmontering af ventilatorhjul 

 

 

VIGTIGT: 

Reducér, om nødvendigt, motorakslens diameter indtil den nominale kvote, med en tolerance 
på +0/+5 micron er nået. Montering med overdrevent spillerum skaber vibrationer. En forceret 
montering medfører deformation, vibration og besværliggør ventilatorhjulets korrekte 
fastspænding. 

 

1.- Skru ventilatorhjulets udtrækskegle på 
motorakslen (Foto 20). 

 

 

Foto 20 
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2.- Kontrollér at motorakslens tunge er anbragt 
korrekt.  

 

 

 

3.- Smør akslens overflade med et tyndt lag 
smørefedt. 

 

 

4.- Løft ventilatorhjulet og sæt det så langt ind i 
ventilatorhuset, som løftemidlerne tillader (Foto 21). 

 

 

Foto 21 

 

5.- Sæt løfterøret i åbningen på ventilatorhjulets nav 
og placér den på udtrækskeglen (Foto 22).  

 

 

Foto 22 

 
6.- Fastgør løfterørets frie spids A (jfr. Figur 10-4). 

 

 

7.- Frigør og fjern løftemidlerne så ventilatorhjulet 
kun understøttes af løfterøret. 

 

 



 

MVC 02 rev. 2 Juli 2015  95 af 129 

 

8.- Skub ventilatorhjulet aksialt og så langt som 
muligt, for at sætte navet på motorakslen (Foto 23). 
Kontrollér vinkeloverensstemmelsen mellem 
akslens tunge og indskæringen på ventilatorhjulets 
nav. 

 

 

Foto 23 

 

9.- Fjern løfterøret og ventilatorhjulets udtrækskegle 
(Foto 24). 

 

 

Foto 24 

 

10.- Anvend en gevindskåret stang med en 
spændeskive og en trykluftsskruemaskine til at 
fastspænde ventilatorhjulet definitivt på motorakslen 
(Foto 25). Efter fuldført fastspænding vil navet være 
anbragt stå det støtter mod motorakslen.  

 

 

Foto 25 

 

11.- Eliminér den gevindskårne stang og 
spændeskiven. 

 

 

 



 

 96 af 129 MVC 02 rev. 2 Juli 2015 

 

12.- Anbring ventilatorhjulets spændeskive og stram 
den centrale fæsteskrue indtil det anførte 
spændingsmoment i tabel 12-1 er nået (Foto 26). 

 

 

Foto 26 

 

 

10.4 Udskiftning af remtræk 

10.4.1 Montering og afmontering af remskiver 

 

1.- Kontrollér parallelføringen mellem drivaksel og 
transmissionsaksel.  

 

 

2.- Inden bøsningen (Foto 27) sættes i remskiven, 
skal man omhyggeligt rense de koniske dele og 
hullet i bøsningen. 

 

 

Foto 27 

 

3.- Sæt bøsningen i hullet på remskiven, og sørg 
for, at de gevindskårne halve huller i remskiven 
sidder ud for de halve huller uden gevind i 
bøsningen (Foto 27). Der skal være 2 eller 3 huller 
(Figur 10-5), som det også fremgår af tabel 10-1, alt 
efter remskivens størrelse.  

 
 

Figur 10-5 Remskivens huller 
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4.- Spænd stopskruerne let med håndkraft (Foto 
28). 

 

 

Foto 28 

 

5.- Kontroller, at akselfladerne er rene, og sæt 
låsetungen i det relevante sæde (Foto 29). 

 

 

Foto 29 

 

6.- Sæt den samlede enhed med bøsning-skrue-
remskive på motorakslen så tungen føres ind i 
sædet i den tilsvarende udskæringen, som er udført 
i hullet i bøsningen (Foto 30). 

Gør om nødvendigt hullet i bøsningen større ved 
hjælp af et egnet værktøj, som stikkes ind i revnen i 
bøsningen (Foto 31). 

 

 

Foto 30 
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 Foto 31 

 

7.- Kontroller altid, at der er et minimalt spillerum 
mellem fjeder og not (Foto 32). 

 

 

Foto 32 

 

8.- Gentag punkt 2 til 7 for at montere remskiven på 
transmissionsakslen.  

 

 

9.- Brug en flad stang i passende længde til kontrol 
af remskivernes linjeopstilling (Foto 33).  

Brug en gummihammer til aksial tilpasning af 
remskiverne for at rette en eventuel parallel 
forskydning til (Foto 34). 

 

 

Foto 33 

Spillerum 
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Foto 34 

 

10.- Flyt 
motoren for at 
rette en 
eventuel 
forskydning 
(Figur 10-6 og 
Figur 10-7). 

 

  

 Figur 10-6 Vinkelparallelforskydning Figur 10-7 Parallelforskydning 

 

11.- Spænd skiftevist skruerne i remskiverne (Foto 
35) til det spændingsmoment, som angives i Tabel 
10-1.  

 

 

Foto 35 

12.- Kontrollér igen, at remskiverne er korrekt 
tilrettet. 

 

 

 

ADVARSEL: 

Manglende linjeopstilling medfører unormalt slid og øget gnidningsmodstand på remmene, 
øget effektforbrug fra transmission, mere støj og flere vibrationer, som igen medfører en 
forkortet levetid for transmissionen. 

 

Generelt må tolerancen for remskivernes linjering i et kileremstræk ikke overstige 0,5 grader eller 5 mm per 
500 mm remskiveafstand (Figur 10-6 og Figur 10-7). 

 

Variation Variation 
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ADVARSEL: 

Afmontering af remskiver: løsn låseskruerne og sæt en eller to af dem i de frie huller, og skru 
dem i bund, så bøsningen spændes fast.  

 

Type 

Bøsning Skruer 

Længde 
[mm] 

Maks. 
diameter 

[mm] 
Antal Withworth 

Længde 
[mm] 

Sekskantnøgle 
Spændings-

moment [N.m] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4040 
(100.100) 

101,6 146 3 5/8 44 14 170 

4545 
(115.115) 

114,3 162 3 3/4 51 14 195 

5050 
(125.125) 

127 178 3 7/8 57 17 275 

Tabel 10-1 Spændingsmoment 
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10.4.2 Montering og afmontering af remme 

 

1.- Når man har kontrolleret, at remskiverne sidder 
korrekt, kan remmene monteres. Der skal ikke 
anvendes værktøj til at forcere remmene på 
remskiverne (Foto 36, 37 og 38). Reducér, om 
nødvendigt, afstanden mellem remskiverne ved at 
flytte motoren.  

 

 

Foto 36 

 

Foto 37 

 

Foto 38 

 

2.- Kontrollér drivremspændingen. Indhent 
oplysninger om denne handling i afsnit 8.4 i denne 
vejledning.  
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3.- Hvis drivremstramningen ikke er tilstrækkelig, 
skal man flytte motoren for at stramme remmene. 

 

 

På ventilatorer af installationstypen 9 (motor 
monteret på siden af sædet) skal man trække i 
stængerne for at flytte motorsoklen (Foto 39). 

 

 

Foto 39 

 

På ventilatorer af installationstypen 12 (med motor 
støttende på sokkel) skal man løsne boltene, der 
fastgør motoren til soklen, en smule og trække i 
stængerne på siderne for at flytte motoren og 
herefter stramme motorens bolte til igen (Foto 40).  

 

 

Foto 40 

 

4. Kontrollér, at remskiverne er placeret korrekt.  

 

5.- Montér transmissionens beskyttelsesskærm.   

 

 

ADVARSEL: 

Efter de første 8 timers drift skal man standse ventilatoren og kontrollere, at boltene i 
remskiverne er spændt korrekt. 

 

6.- For afmontering af remmene skal man gentage 
ovenstående punkter i omvendt rækkefølge.  

 

 

Trækstang 

Motorens 
fæstebolte og 

-møtrikker Trækstang 
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10.5 Udskiftning af aksel-lejer med monoblok lejekonsol 

10.5.1 Afmontering af aksel med monoblok lejekonsol 

 

 

ADVARSEL: 

De nævnte indgreb skal udføres i helt rene omgivelser, så man undgår, at der kommer 
fremmedlegemer ind i lejekonsollen. 

 

Lejekonsollerne af monobloktypen på remtrukne 
ventilatorer fra FVI (Foto 41) findes i to typer alt 
efter om lejet er monteret på remskivesiden eller på 
samlingssiden (LP transmissionssiden).  

 
 

Foto 41.- Lejekonsol af monobloktypen. 

 

 ST lejekonsol…A… med stift kugleleje på transmissionssiden (Figur 10-8). 

 ST lejekonsol…B… med stift valseleje på transmissionssiden (Figur 10-9).  Siden med valselejet har et 
CR-mærke på akslen. 

 

Begge type lejekonsoller har et kugleleje på rotorsiden (LG).  

 

 

 

Figur 10-8 ST lejekonsol…A… af monobloktypen med radialkuglelejer såvel i rotor- som i transmissionssiden 

 

Ventilatorhusets 
side (LG) 

Remskivens side 
(LP) 

Konsoltype ST…A… 
Kuglelejer/kugler 
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Figur 10-9 ST lejekonsol…B… af monobloktypen med radialkuglelejer i rotorsiden og valselejer i 
transmissionssiden 

 

På ST lejekonsoller…B…skal udtrækningen af akslen foretages fra rotorsiden. På ST lejekonsoller…A…kan 
udtrækningen af akslen foretages fra begge sider. Det anbefales dog, at man altid foretager udtrækningen af 
akslen fra rotorsiden, især hvis man ikke er sikker på den type lejekonsol, der skal afmonteres. 

Aksel og lejekonsol afmonteres på følgende måde: 

 

1.- På lejekonsoller med køleskive skal skiven afmonteres (Figur 10-10). 

 

 

Figur 10-10 Lejekonsol med køleskive 

 

Konsoltype ST…B… 
Kuglelejer/valser 

 
Ventilatorhusets 

side (LG) 

Remskivens side 
(LP) 
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2.- Fjern de to VA-ringe på akslen og de to 
endedæksler af lejekonsollen (Foto 42). 

 

 

Foto 42 

 

3.- Tag skruerne af, og tag dækslet på rotorsiden af 
(Foto 43). 

 

 

Foto 43 

 

4.- Træk akslen ud.  

 

På ST lejekonsoller…A… skal akslen tages helt ud 
til sidst. På denne måde trækker man sammen med 
akslen også de to lejer ud, både det på rotorsiden 
og det på transmissionssiden (Foto 44). Brug en 
udtræksanordning til at trække de radiale kuglelejer 
af akslen.  

 

 

Foto 44 
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På ST lejekonsoller…B… skal akslen kun trækkes 
delvist ud og skal støtte i halvt udtrukket stilling 
(Foto 45). 

 

 

Foto 45 

 

5.- Med akslen stadig halvt inde i lejekonsollen skal 
man fjerne seeger-ringen i sædet på lejekonsollen 
på rotorsiden ved hjælp af passende 
udtrækningstænger (Foto 46). 

 

 

Foto 46 

 

6.- Træk akslen helt ud. På denne måde trækker 
man sammen med akslen også kuglelejet på 
rotorsiden ud, samt seeger-ringen til fastgøring af 
kuglelejet på akslen, fedtpakningen, den indvendige 
ring på valselejet på transmissionssiden og 
eventuelt seeger-ringen til fastgøring af valselejet 
på akslen (Foto 47). 

 

 

Foto 47 

 



 

MVC 02 rev. 2 Juli 2015  107 af 129 

 

7.- Tag skruerne af, og tag dækslet på 
remskivesiden af (Foto 48). 

 

 

 

Foto 48 

 

8.- Træk den resterende del ud (holder, valser og 
udvendig ring) på valselejet (Foto 49).  

 

 

Foto 49 

 

9.- Tag seeger-ringen ud af sædet på lejekonsollen 
på transmissionssiden med passende 
udtrækningstænger (Foto 50). 

 

 

Foto 50 
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10.5.2 Montering af aksel med monobloklejekonsol 

De nævnte indgreb skal udføres i helt rene omgivelser, så man undgår, at der kommer fremmedlegemer ind i 
lejekonsollen. 

 

10.5.2.1 ST lejekonsoller... A... 

 

1.- Monter de to kuglelejer på transmissionsakslen 
fra begge sider (Foto 51). Opvarm den indvendige 
lejering til en temperatur på ca. 70° C forinden eller 
brug en presse eller en hammer. 

 

 

Foto 51 

 

2.- Sæt hele akslen, med lejer, i lejekonsollen (Foto 
52). 

 

 

 

Foto 52 

 

3.- Indfedt lejerne med den type og mængde 
smørefedt, der angives i Tabel 8-1. 
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4.- Skru dækslerne på lejekonsollen (Foto 53).  

 

 

 

Foto 53 

 

5.- Sæt de to VA-ringe på akslen og de to 
endedæksler på lejekonsollen (Foto 54). 

 

 

 

Foto 54 

 

10.5.2.2 ST lejekonsoller... B... 

 

1.- Sæt fedtpakningen på, så den slutter helt tæt til 
akslen på transmissionssiden (Foto 55). 

Vær opmærksom på, at fedtpakningen vender 
rigtigt (Figur 10-9 og Foto 55). 

 

 

 

Foto 55 
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2.- Sæt seeger-ringen (som skal fastgøres på 
lejekonsollen) på akslen på siden ud for 
ventilatorhjulet. Ringen skal sættes på akslen men 
ikke fastgøres. (Foto 56). 

 

 

 

Foto 56 

 

3.- Sæt kuglelejet på akslen på siden ud for 
ventilatorhjulet og fastgør den aksialt ved hjælp af 
seeger-ringen (Foto 57).  

Opvarm den indvendige lejering til en temperatur på 
ca. 70° C forinden eller brug en presse eller en 
hammer. 

 

 

 

Foto 57 

 

4.- Sæt den indvendige valselejering på akslen på 
transmissionssiden, og fastgør den aksialt ved 
hjælp af en seeger-ring (Foto 58). Opvarm den 
indvendige lejering til en temperatur på ca. 70° C 
forinden eller brug en presse eller en hammer.  

 

 

 

Foto 58 
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5.- Fastgør seeger-ringen i sædet i lejekonsollen på 
transmissionssiden (Foto 59) 

 

 

 

Foto 59 

 

6.- Før akslen delvist ind med alt monteret udstyr i 
lejekonsollen. Akslen skal føres ind på rotorsiden, 
og enden med den indvendige ring på valselejet og 
fedtpakningen skal føres først ind (Foto 60). 

 

 

 

Foto 60 

 

7.- Inden akslen føres helt ind, skal man lade den 
støtte i halvt udtrukket stilling og fastgøre seeger-
ringen i sædet på lejekonsollen på rotorsiden (Foto 
61). 

 

 

 

Foto 61 
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8.- Skub akslen helt ind og på plads (Foto 62). 

 

 

 

Foto 62 

 

9.- Sæt de manglende dele på valselejet fra 
transmissionssiden: Holder, ruller og udvendig ring 
(Foto 63). 

 

 

 

Foto 63 

 

3.- Indfedt lejerne med den type og mængde 
smørefedt, der angives i Tabel 8-1 (Foto 64).  

 

 

 

Foto 64 
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11.- Skru dækslerne på lejekonsollen (Foto 65).  

 

 

 

Foto 65 

 

12.- Sæt de to VA-ringe på akslen og de to 
endedæksler på lejekonsollen (Foto 66). 

 

 

 

Foto 66 

 

10.6 Udskiftning af lejer og fleksibel kobling på ventilatorer i installationstype 8 

 

 

ADVARSEL: 

Sørg for at have rådighed over en elastisk kobling med fuldt udstyr samt to komplette 
grupper med lejer (leje, bøsning, pakninger, blokeringsring, osv.) inden 
udskiftningshandlingerne udføres. 

 
Beskrivelsen af handlingerne omkring udskiftningen henviser til de detaljer, som vises i Figur 10-11 og i Foto 
67. 

 

Figur 10-11 Ventilatorkomponenter i installationstype 8, aktiveret ved hjælp af fleksibel kobling  
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Foto 67 
 

1.- Afmærk, med relevante aftegninger, positionen på motorens fødder (7) for senere at kunne anbringe den 
i den korrekte position igen. 

2.- Udfør demonteringen af den elastiske koblings afskærmning (14). 

3.- Frigør de to halvkoblinger (13). 

Indhent oplysninger om hvordan man kun udskifter koblingen i de anvisninger, som fabrikanten leverer. 
Denne dokumentation leveres af FVI som tilbehør til ventilatoren. 

 

 

ADVARSEL: 

Hvis brugeren ikke er i besiddelse af koblingens medfølgende dokumentation kan FVI 
på forespørgsel sende en kopi. 

 

 

Figur 10-12 Fleksibel kobling 

13 10 

15 

7 
6 

9 

11 
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4.- Flyt motoren (15) bagud og drej den cirka 45°, for at skabe den nødvendige plads til at lette opgaverne 
omkring lejernes udskiftning. Sørg for at råde over egnede løftemidler i funktion af vægten på den motor, der 
skal flyttes. 

5.- Tag lejekonsollens beskyttelsesskærm (12) af, efter at have demonteret vibrations- og/eller 
temperatursensorerne, om forudsete. 

6.- Afmærk køleskivens (8) position på ventilatoren aksel.   

7.- Demontér køleskiven (8), for at undgå at den tager skade under de efterfølgende handlinger.  

8.- Demontér indløbsmundstykket (1). Følg nøje anvisningerne om disse handlinger i afsnit 10.1.1 i denne 
vejledning.  

9.- Demontér ventilatorhjulet (2). Følg nøje anvisningerne om disse handlinger i afsnit 10.3.1 i denne 
vejledning. Fjern det øvre afsnit af ventilatorhuset, for at lette denne handling, hvis huset er udført i to afsnit. 

 

10.- Skru fæsteskruerne ud og fjern 
lejekonsollernes øvre del (Foto 68).  

 

 

 

Foto 68 

På ventilatorer med lejekonsol af monobloktypen skal denne demonteres fuldstændigt. Følg nøje 
anvisningerne om disse handlinger i afsnit 10.5.1 i denne brugsvejledning. Afmærk først og fremmest, med 
relevante aftegninger, placeringen af lejekonsollens fødder.  

11.- Træk akslen (10) med lejerne ud. I ventilatorens vedlagte transmissionsspecifikationer angives de 
installerede lejetypologier på de forskellige lejekonsoller. Disse kan være indstillelige kugle- eller valselejer 
med cylindrisk eller konisk hul. 

12.- Demontér lejerne og træk dem af ventilatoren aksel. 

13.- Rengør omhyggeligt alle komponenterne.  

14.- Montér de nye lejer på akslen, fuldstændigt i overensstemmelse med den oprindelige position.  

15.- Montér akslen med lejerne og pakningerne.  

 

På ventilatorer med monobloklejekonsol skal lejekonsollen anbringes – fuldt monteret—i udgangspositionen i 
henhold til de aftegninger, der blev udført inden demontering af samme. Følg nøje forskrifterne om disse 
handlinger i afsnit 10.5.2 i denne brugsvejledning. 

16.- Luk lejekonsollernes øvre dele og stram fæsteskruerne. 

17.- Udfør monteringen af ventilatorhjulet. Følg nøje anvisningerne om disse handlinger i afsnit 10.3.2 i 
denne vejledning. Montér, på ventilatorer med todelt ventilatorhus, den øvre del af huset igen.  

 

Fæsteskruer 

Øvre del af konsol 



 

 116 af 129 MVC 02 rev. 2 Juli 2015 

 

 

18.- Udfør mundstykkets montering. Følg nøje forskrifterne om disse handlinger i afsnit 10.1.2 i denne 
brugsvejledning. Kontrollér den korrekte sammenkobling mellem mundstykke og ventilatorhjul og justér, om 
nødvendigt, mundstykkets placering. 

19- Udfør monteringen af halvkoblingen på transmissionsakslen.  

20- Anbring igen motoren i udgangspositionen i overensstemmelse med de aftegninger, som blev udført før 
demontering af samme. Kontrollér koblingens linjeopstilling, som anvist i afsnit 8.5 i denne brugsvejledning.  

21.- Montér fjederen på den elastiske kobling, hvis koblingstypen kræver dette, (Figura 10-12), indfedt 
elementerne og luk dækslerne.  

22.- Montér køleskiven (8) i udgangspositionen. 

23.- Montér vibrations- og temperatursensorerne igen, om forudsete. 

24.- Placér afskærmningen igen på lejekonsollen (12) og på den elastiske kobling (14). 

 

10.7 Udskiftning af fletningstrykkets pakning 

 

10.7.1 Demontering af fletningstrykkets pakning 

 

Sædvanligvis kan handlingerne omkring pakningens udskiftning udføres med ventilatorhjulet monteret på 
akslen. Kun i særlige tilfælde opstår der behov for at demontere ventilatorhjulet og trække motoren eller 
lejekonsollen tilbage, inden udskiftningen udføres. 

 

 

Figur 10-13 Pakningsdetalje 

 

Med henvisning til detaljerne i Figur 10-13 skal nedenstående procedure følges ved demontering af 
fletningstrykkets pakning: 
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1.- Afmærk den indbyrdes placering af 
fletningstrykkets halvringe E og 
fletningsholderkorpusset D (Foto 69). 

 

 

Foto 69 

 

2.- Fjern de to halvringe ved at skrue møtrikker og 
kontramøtrikkerne F. (Foto 70 og 71) ud. 

 

 

Foto 70 

 

Foto 71 
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3.- På ventilatorer med køleskive G, skal dennes 
position afmærkes med relevante aftegninger på 
ventilatorhjulets aksel eller nav, inden den 
demonteres.  

 

 

4.- Fjern pakningen, der skal udskiftes A og C, og 
den eventuelle gasindblæsningsring B (Foto 72).  
Der findes to typer pakninger:  fletningsformet eller 
båndformet pakning. 

 

 

Foto 72 

 

10.7.2 Montering af fletningstrykkets pakning 

 

1.- Montering af den nye pakning. 

1.1 På den fletningsformede pakning skal ringene 
(mindst to) skæres til og sættes i mellem 
fletningsholderkorpusset og navet (Foto 72).  

 

 

 

ADVARSEL: 

Sørg for at ringenes skæringer udføres i diametralt modsatte positioner (Figur 10-14). Sæt, om 
forudset, ringen til indblæsning af gas ind i mellem pakningens ringe.  

 

 

 

Figur 10-14 Skæring af pakningens ringe 

Skæreposition 1° ring 

Fletningsholderkorpus 

  
 Nav 

 Skæreposition 2° ring 
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1.2 På båndformede pakninger skal man vikle 
spiralerne omkring ventilatorhjulets nav og skubbe 
det ind i fletningsholderkorpusset. Anbring, om 
forudset, ringen til indblæsning af gas mellem 
spiralerne.  

 

 

2.- Montér de fletningstrykkets to halvringe i den 
samme position som før demonteringen (Foto 73). 

 

 

Foto 73 

 

3.- Stram møtrikkerne og kontramøtrikkerne til 
fastspænding af fletningstrykkets halvringe med det 
nødvendige spændingsmoment til at sikre 
pakningens ideelle glidebevægelse (Foto 74). 
Skruerne skal fastspændes skiftevis om sørg for at 
fletningstrykkets halvringe sættes korrekt ind i 
fletningstrykkets korpus og komprimerer pakningen 
uniformt. 

 

 
 

Foto 74 

 

 

4.- Montér køleskiven i udgangspositionen. 
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11 OPHUGNING OG BORTSKAFFELSE AF VENTILATOREN 

 

Ved afslutningen af ventilatorens levetid og med henblik på at opdele de forskellige komponenter til 
differentieret bortskaffelse skal maskinens og dennes udstyrs demontering udføres som anvist nedenfor. 
Inden iværksættelse af demonteringen skal brugsfirmaet sørge for at tømme lejekonsollerne for smørefedt 
og foretage en generel rengøring af de forskellige komponenter. 

 

 

ADVARSEL: 

Vær særligt opmærksom overfor eventuelle rester af giftige og/eller korroderende stoffer pga. 
den behandlede væske. 

Størstedelen af komponenterne: ventilatorhjul, ventilatorhus, mundstykke, sokkel, lejer, afskærmninger, 
remskiver, bøsninger er udført af metalmaterialer (stål og støbejern) og kan bortskaffes sammen. 

El-motoren skal derimod bortskaffes separat hos et firma som genindvinder elektriske materialer, og dette 
gælder også eventuelle elektriske servomotorer. 

Drivremmene er af gumme og dette gælder også for størstedelen af støddæmperne. 

Herudover er størstedelen af ekstraudstyret udført i metalmaterialer. Dette gælder dog ikke for 
vibrationsdæmperne, der består af to indbyrdes forbundne metalflanger med møtrikker og af en tekstilkobling 
af pvc eller aluminiumsbehandlet glasfiber. 

Handlingerne omkring ventilatorens demontering kan udføres såvel på installationsstedet, hvis forholdene 
tillader at arbejdet udføres i fuld sikkerhed, som på et andet sted efter at have demonteret og transporteret 
ventilatoren som anvist i kapitel 4 i denne vejledning. 

 

 

ADVARSEL: 

Alle handlingerne omkring demontering må udelukkende udføres af kvalificeret og autoriseret 
personale. 

 

 

ADVARSEL: 

DEMONTERING SKAL ALTID UDFØRES I HENHOLD TIL FØLGENDE: 

 Vær helt sikker på at ventilatoren er fuldstændigt stoppet (ventilatorhjulet må ikke være i 
bevægelse) og efter at motoren er blevet koblet elektrisk fra af kvalificeret og autoriseret 
personale 

 Efter at have skabt et arbejdsmiljø med alle de nødvendige redskaber og uden andre 
aktiviteter, som kan give anledning til farlige interferens med nedtagningsaktiviteten. 

 

 
Der kræves der ikke særligt grej til demontering af ventilatorens dele. 

 

Handlingerne omkring demontering kan udføres ved at følge sekvensen i den modsatte rækkefølge af 
monteringsanvisningerne, der beskrives udførligt i kapitel 10  

 

 

ADVARSEL: 

Ethvert tilslutningselement til ventilatorens flanger skal frakobles og elimineres inden man 
fortsætter, uden hensyn til den anvendte installationstype.  
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11.1 Centrifugalventilatorer med simpelt indløb i installationstype 1-9-12 

 

 

Figur 11-1 Sprængbillede af ventilator i installationstype 12 

Med henvisning til Figur 11-1 er den korrekte demonteringsrækkefølge: 

 

 Afskærmninger og transmissionselementer    (afs.10.4) 

 Mundstykke 5         (afs. 10.1.1) 

 Ventilatorhus 1 og 2        (afs.10.2) 

 Ventilatorhjul 4        (afs. 10.3) 

 Understøtning 3 og køleskive (om forudset)    (afs. 10.5) 

 Pakning (om forudset)       (afs. 10.7.1) 

 Motor 

 

 

11.2 Centrifugalventilatorer med dobbelt indløb i installationstype 6-18. 

 

 

Figur 11-2 Sprængbillede af centrifugalventilator med dobbelt indløb 
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Med henvisning til Figur 11-2 er den korrekte demonteringsrækkefølge: 

 

 Afskærmninger og transmissionselementer     (afs. 10.4) 

 Ventilatorhusets understøtning i transmissionssiden 3   (afs. 10.5) 

 Lejekonsolholderens tromle 7 

 Mundstykke 6        (afs. 10.1.1) 

 Understøtning i den modsatte side af transmissionssiden 3  (afs. 10.5) 

 Ventilatorhjul 4        (afs.  10.3) 

 Ventilatorhusets understøtning 3     (afs. 10.5) 

 Lejekonsolholderens tromle 10 

 Mundstykke 9        (afs. 10.1.1) 

 Ventilatorhus 1        (afs. 10.2) 

 Motor 

 

 

11.3 Centrifugalventilatorer i installationstype 8 

 

 

Figur 11-3 Sprængbillede af ventilator i installationstype 8  

Med henvisning til Figur 11-3 er den korrekte demonteringsrækkefølge: 

 

 Afskærmninger 12-14  

 Kobling 13        (afs.10.6) 

 Motor 15 

 Mundstykke 1        (afs. 10.1.1)  

 Ventilatorhjul 2        (afs. 10.3) 

 Lejekonsol 9 og 10       (afs. 10.5) 

 Køleskive 8 (om forudset) 

 Pakning (om forudset)       (afs. 10.7.1) 

 Ventilatorhus 4 og 3       (afs. 10.2) 
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12 TEKNISKE BILAG 

 

12.1 Spændingsmomenter for bolte og møtrikker 

 

De angivne spændingsmomenter M i tabellen gælder under følgende betingelser: 

 Sekskantede UNI 5737 skruer, rundhovedede UNI 5931 og UNI 6107 skruer, i de normale 
leveringsforhold. 

 Spændingsmomentet skal tilføres langsomt ved hjælp af en momentnøgle. 

 

Med forbelastningsværdierne som udgangspunkt, skal spændingsmomentet modificeres som beskrevet 
nedenfor i følgende situationer: 

 Forøges med 5% for UNI 5712 skruer med ekstra store hoveder. 

 Reduceres med 10% for galvaniserede skruer. 

 Reduceres med 20% for sortbrunerede skruer. 

 Reduceres med 10% hvis skruerne spændes med et impulsdrevne skruemaskiner. 

 

D x gevindtrin 

mm 

Sr 

 

mm² 

8.8 10.9 12.9 

M 

Nm 

M 

Nm 

M 

Nm 

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

7 x 1 28,9 17,2 25 30 

8 x 1,25 36,6 25 37 44 

10 x 1,5 58 50 73 86 

12 x 1,75 84,3 86 127 148 

14 x 2 115 137 201 235 

16 x 2 157 214 314 368 

18 x 2,5 192 306 435 509 

20 x 2,5 245 432 615 719 

22 x 2,5 303 592 843 987 

24 x 3 353 744 1060 1240 

27 x 3 459 1100 1570 1840 

30 x 3,5 561 1500 2130 2500 

 
Tabel 12-1 Spændingsmomenter M til skruer med metrisk ISO-gevindskæring 
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12.2 TJEKLISTE I PRODUKTION 

Nedenstående kontrolpunkter er nødvendige, men kan være utilstrækkelige i særlige fareområder. 

TJEKLISTE I PRODUKTION 

KODE SERIENUMMER ÅR 

Find frem til installationstypen i henhold til afsnit 3.1 A  B  C  D  

Kontrollér, at ventilatoren er egnet til det beregnede formål. OK  

Kontrollér at værdierne på motorens og ventilatorens typeskilt stemmer overens 
med dataene i transmissionsspecifikationerne (om forudset). 

OK  

Kontrollér overensstemmelsen mellem de elektriske data på motorskiltet og den 
elektriske forsyningsledning (frekvens, spænding, tilslutning). Indhent 
oplysninger om yderlige kontroller i motorens vejledning. 

OK  

Kontrollér at den eventuelle afbryder på motorens og de eventuelle 
hjælpekredsløbs (for eks. varmeelementer) forsyning virker korrekt. OK  

Kontroller, at der ikke findes fremmedlegemer indeni ventilatoren. OK  

Kontroller, at alle bolte og møtrikker er til stede. OK  

Kontroller bolte og møtrikkers spændingsmoment i henhold til Tabel 12-1 
(ventilatorhjul, lejekonsoller, sokler, eventuel transmission). OK  

Kontrollér, at den internt forbundne lås af døren ind til rummet, eller 
sikkerhedsbarriererne (om nødvendige), virker korrekt. OK  

Kontrollér lejernes smøring (angår også dem på motoren, hvis disse kræver 
smøring) 

OK  

Kontrollér, at den fleksible kobling (om forudset) er linjeopstillet korrekt. Jfr. 
afsnit 8.5 

OK  

Kontrollér, at alle roterende dele kan dreje frit. OK  

Kontrollér ventilatorens rotationsretning. OK  

Sørg for, at sikkerhedsprocedurerne for adgang til ventilatoren står til rådighed. OK  

Kontrollér, at personalet har de nødvendige kvalifikationer. OK  

Dato:  

Underskrift:  
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12.3 De planlagte vedligeholdelsesintervaller 
 
De anbefalede vedligeholdsintervaller udgør et arbejdsmæssigt udgangspunkt for kunden, som alt efter 
behov skal foretage de nødvendige tilpasninger til den pågældende driftsmæssige situation. 
 

De planlagte vedligeholdelsesintervaller i funktion af driftsforholdene 

 
Driftsforholdenes hårdhed 

Høj Mellem Lav 

Gælder alle ventilatorer 

1 
Kontrollér at alle afskærmninger og piktogrammer er i perfekt stand. 
Jfr. afsnit 1.3 og 6.2.1 

1 mdr. 1 mdr. 1 mdr. 

2 
Kontrollér den korrekte spænding af alle bolte og møtrikker i henhold 
til Tabel 12-1 og især ved tilstedeværelse af cykliske termiske 
gradienter 

1 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 

3 
Kontrollér, at ventilatorhjulet ikke er slidt eller rustet. Jfr. afsnit 6.2.2 
og 6.2.3 

1 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 

4 Kontrollér, at ventilatorhjulet er rent.   1 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 

5 Kontrollér, at der ikke er farlige vibrationer. Jfr. også afsnit 3.8.4 1 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 

6 Kontrollér, at der ikke er unormalt støj. 1 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 

7 Kontrollér motorlejernes smøring. Jfr. afsnit 8.1 1 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 

8 
Kontrollér de elektriske funktionsparametre for motor og 
servomotorer. 

1 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 

9 Kontrollér, at filtret er rent. 1 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 

10 Kontrollér, at alt installeret udstyr er i god stand. 1 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 

Herudover for ventilatorer med remtræk 

11 Kontrollér remmenes stramning og slidtilstand. Jfr. afsnit 8.4  1 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 

12 Kontroller lejernes smøring. I overensstemmelse med afsnit 8.1 
Jfr. også 

transmissionsspecifikationerne 

13 
Kontroller temperaturen i lejekonsollerne. Efter en indledende 
stigning, pga. tilkørslen, skal temperaturværdien holde sig konstant 
gennem tiden 

1 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 

Herudover for ventilatorer med transmission gennem fleksibel kobling 

14 Kontrollér koblingens linjeopstilling og smøring. Jfr. afsnit 8.5  1 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 
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12.4 Målesystem til energieffektivitet 

Ventilatorens energieffektivitet, iht. Direktiv 2009/125/EF – Forordning EF 327/2011 beregnes ved at afvikle 
et præstationsforsøg med maskine i overensstemmelse med standarden UNI EN ISO 5801. 

Målingen foretages med sugekammer i henhold til det nedenstående skema (installationstype e – måling 
med væg af dyser, som i punkt 30 i UNI EN ISO 5801): 

 

 

 

BEMÆRK: Hvad angår ventilatorerne i serien PFB-PFM (de såkaldte “plug fans” med frit løbehjul) beregnes 
energieffektiviteten i henhold til Direktiv 2009/125/UE med kassen. 
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13 STIKORDSREGISTER 

 

 

afbalancering; 63 

afgang; 13; 28; 31 

afløb; 22; 25; 28; 29; 31; 34; 36; 38; 45; 46; 60; 70; 91 

afskrabning; 74 

afskærmninger; 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 

afvikling; 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 

aksel; 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 

akustik; 10; 13; 43; 47; 48; 49; 50 

anlæg; 22; 23; 25; 26; 36; 38; 69; 72; 76; 77; 91 

anordninger; 12; 20; 27; 37; 38; 40; 42; 74; 76; 101; 
111 

 til løft; 101; 111 

anvendelse/brug; 3; 14; 22; 23; 24; 26; 32; 37; 38; 41; 
42; 43; 52; 59; 73; 79 

 forhold; 42 

 ukorrekt; 3; 37 

 forudset; 22 

Atex; 23; 36; 37 

befordring; 4; 12; 37; 51; 57; 80 

belastning; 10; 51; 52; 55; 57; 59; 60; 87; 88; 91 

betjeningsanordninger; 20; 24; 37; 40; 41; 58; 69; 72; 
73; 74; 75; 91 

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

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

demontering; 5; 63; 100; 105; 106; 113; 119; 122; 132; 
133; 134; 135; 137; 139; 140; 141 

diameter; 62; 87; 108; 110 

direktiver; 23; 36; 37; 69; 79; 126, 146 

drift; 70; 73; 88; 92; 145 

 tung; 145 

driftssikkerhed; 24; 79 

dæksler; 123; 125; 127; 131 

effekt; 13; 42; 44; 45; 69; 76; 117 

 akustisk; 13; 45 

 absorberet; 13; 117 

 nominel; 13 

effektivitet; 6; 26; 37; 126, 144; 146 

 energi; 51; 52; 55; 57 

eksplosion; 23; 37 

ekstraudstyr; 20; 26; 37; 45; 46; 139; 145 

emissioner; 4; 43; 44 

 akustiske; 4; 43; 44 

energi; 13; 20; 22; 72; 73 

fastspænding; 3; 7; 10; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 
38; 40; 59; 60; 62; 63; 64; 73; 74; 101; 104; 106; 
113; 114; 120; 123; 133; 134; 135; 138 

filtre; 91; 145 

fjernelse; 12; 26; 37; 38 

flange; 28; 31; 63; 105; 139; 140 

flertrin; 79 

fletningsholder; 135; 136; 137; 138 

flow; 13; 22; 77 

forbelastning; 88 

forskydning; 59; 116 

forsyning; 22; 39; 42; 69; 70; 78; 79; 144 

 spænding; 69; 76 

friktion; 117 

funktion; 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 

genmontering; 63; 91; 100 

grad; 13; 27; 43; 61 

hastighed; 3; 8; 13; 24; 38; 40; 41; 42; 43; 45; 48; 50; 
57; 70; 73; 76; 78 

 nominel; 43 

huller; 7; 10; 33; 34; 38; 52; 53; 55; 56; 64; 68; 92; 103; 
106; 107; 108; 111; 113; 114; 115; 117; 134 

indløb; 36; 48; 50; 60; 61; 71; 126, 146 

indregulering; 63; 68; 88; 116; 117; 119; 120; 134; 144; 
145 

indsugning; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 16; 20; 22; 25; 26; 28; 
29; 31; 32; 36; 38; 45; 55; 60; 61; 63; 66; 67; 70; 71; 
77; 91; 133; 140; 141 

inspektion; 12; 39; 74; 78; 79 

installation; 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 

interferens; 100; 139 

inverter; 41; 78 

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

jordforbindelse; 69 
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kapacitet; 51; 57; 61; 77 

klassifikation; 40 

komponenter; 7; 20; 21; 24; 38; 40; 41; 43; 66; 130; 
134; 139 

kontakt; 138 

kontroller; 4; 60; 63; 68; 72; 73; 144 

korrosion; 74; 145 

kuglelejer; 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 

kvalificeret personale; 51; 59; 60; 69; 79; 100; 139 

kæder; 51; 52; 55; 57 

køleskive; 8; 15; 20; 122; 133; 134; 136; 138; 140 

led; 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 

 vibrationshæmmende; 36; 59; 60; 139 

 elastiske; 14; 20; 79; 131; 132; 134; 145 

 slanger; 5; 8; 10; 55, 64; 68; 70; 71; 89; 91; 131; 
132; 144 

leder; 69 

 jord; 69 

levetid; 24; 40; 42; 74; 139; 24; 40; 42; 139 

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

løbehjul; 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 

løft; 4; 7; 8; 12; 37; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 80; 
100; 103; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 133 

maling; 22; 74; 75 

materialer; 23; 43; 74; 78; 91; 92; 107; 139 

montering; 28; 29 

montering; 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 

motor; 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 

 el-; 14; 22; 42; 69; 70; 139 

mundstykke; 5; 7; 8; 20; 22; 32; 62; 63; 66; 76; 100; 
101; 102; 103; 104; 133; 134; 139 

møtrikker; 10; 28; 29; 33; 101; 104; 105; 135; 138 

nav; 43; 63; 107; 108; 111; 112; 136; 137 

nedtagning; 100; 139 

netværk; 7; 10; 26; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 69; 70; 73 

olie; 39 

omgivelse; 3; 37; 38; 39; 44; 45; 46; 74; 100; 121; 126; 
139; 144 

overflader; 38; 45; 57; 62; 63; 64; 66; 79; 111; 114 

pakninger; 5; 9; 23; 36; 38; 63; 64; 66; 103; 106; 123; 
127; 131; 134; 135; 136; 137; 138 

 fletningstryk; 5; 134; 135; 136; 137; 138 

pakninger; 64; 70; 103; 131 

personlige værnemidler; 37; 45 

piktogrammer; 12; 37; 52; 53; 55; 56; 145 

positioner; 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 

ramme; 15; 16; 20; 62; 63; 64; 68; 105; 120; 139 

remme; 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 

 spænding; 8; 55, 64; 66; 87; 88 

remskiver; 5; 8; 20; 38; 41; 55, 64; 66; 68; 79; 83; 87; 
113; 114; 115; 116; 117; 119; 120; 121; 125; 139 

rengøring; 4; 5; 39; 68; 74; 87; 88; 91; 92; 114; 139; 
145 

ring; 3; 37; 38; 39; 44; 45; 46; 74; 100; 121; 126; 139; 
144 

 til indblæsning; 136; 137 

 elastisk; 124; 125; 128; 129 

 ekstern; 73; 83; 125; 130 

 intern; 124; 126; 128; 129 

 seeger; 124 

ringbolte; 54; 55; 56; 100; 101; 103 

risici; 3; 11; 23; 25; 26; 27; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 
52; 57; 74; 144 

rotation; 13; 20; 22; 39; 41; 42; 43; 45; 69; 72; 73; 76; 
78; 83 

 retning; 16; 69; 72; 76; 144 

rotationsretning; 43; 57 

rør; 8; 106; 107; 108; 110; 111; 112 

rørledninger; 4; 5; 7; 8; 22; 25; 26; 28; 29; 31; 36; 39; 
46; 60; 61; 63; 70; 71; 76; 91; 100; 103 

sensorer; 73; 133; 134 

serie; 5; 8; 10; 17; 22; 28; 29; 63; 88; 96; 97; 99; 104; 
146 

serienummer; 28; 29; 31; 92 

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

skilt; 1; 7; 13; 18; 22; 37; 60; 61; 70; 71; 72; 76; 82; 92; 
144 

skridning; 88 

skruer; 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 
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slitage; 24; 26; 39; 74; 88; 92; 117; 145 

smørefedt; 10; 62; 70, 72; 80; 82; 83; 84; 111; 126; 
130; 139 

smøremidler; 80; 88 

smøring; 12; 39; 72; 79; 80; 82; 88; 89; 144; 145 

 interval; 80; 82 

sokkel; 20; 59; 120; 139 

specifikationer; 13; 14; 22; 37; 40; 42; 43; 60; 70; 80; 88 

spillerum; 8; 10; 16; 62; 63; 84; 85; 86; 88; 110; 115 

spændingsmomenter; 113; 143 

spændskive; 106; 107; 112; 113 

standarder; 40; 44; 69; 126, 146 

stramning; 6; 10; 26; 59; 60; 68; 72; 73; 86; 104; 117; 
118; 143; 144; 145 

styring; 20; 40; 41; 69; 100 

støj/støjniveau; 4; 13; 40; 43; 44; 45; 46; 72; 117; 145 

støv; 22; 36; 39; 58; 74; 92 

stål; 43; 139 

 rustfrit; 43 

svejsninger; 60; 73; 74 

sæde; 114; 124; 125; 129 

temperatur; 3; 15; 16; 20; 36; 38; 40; 43; 63; 64; 66; 72; 
73; 79; 83; 88; 126; 128; 133; 134; 145 

 høj/meget høj; 12; 27; 36; 39; 63; 64; 66; 92 

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

transmission; 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 

transport; 22; 51; 68; 74; 80; 92 

tryk; 5; 8; 13; 23; 44; 45; 46; 76; 77; 91; 104 

 akustisk; 13; 14; 44; 45; 46 

 atmosfærisk; 23 

 dynamisk; 13 

 resistent; 76; 77 

 statisk; 13 

træk; 5; 10; 42; 62; 78; 88; 89; 104; 132; 134 

tunge; 111; 112; 114; 115 

tykkelse; 75; 108 

ubalance; 78 

udstyr; 51; 59; 60; 80; 100; 106; 109; 139 

understøtninger; 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 

 helstøbt; 5; 121; 126; 133; 134 

varighed; 24; 80 

vedligeholdelse; 3; 24; 26; 27; 39; 42; 60; 69; 79; 80; 
83; 88; 91; 100 

vekselhjul; 5; 10; 82; 96; 97; 99 

ventilator; 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 

ventilatorhus; 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 

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

vinger; 4; 13; 43; 74; 75 

vinkel; 55; 86 

værktøjer; 26; 115; 119 

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

 varme; 12; 38; 79 


