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1 BEVEZETÉS 

 

1.1 Cél 

A gépkönyv útmutatásokat és figyelmeztetéseket tartalmaz, valamint olyan dokumentációt képez, melynek 
feltétlenül el kell kísérnie a terméket. Ellenkező esetben a termék alapvető biztonsági követelményeinek 
egyike hiányzik. 

A gépkönyvet gondosan meg kell őrizni, és minden érdekelt személynek átadni, illetve rendelkezésére 
bocsátani. 

A figyelmezetetések célja a kezelő személyzet fennmaradó veszélyek elleni biztonságának garantálása. 

Az utasítások a ventilátor megfelelő használata érdekében tanúsítandó legcélszerűbb magatartásra 
vonatkozó útmutatásokat tüntetik fel, a gyártó által előirányzottaknak megfelelően. 

 

     

 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

A ventilátor biztonságát a számára fenntartani szándékozott használati rendeltetést is 
figyelembe véve kell kialakítani. 

Ugyanis az maga a ventilátor telepítési módozatától is függ, a következő 3.1 pontban 
részletezetteknek megfelelően. 

Ezért a jelen gépkönyben feltüntetett információk elengedhetetlenek a termék 
rendeltetésének megfelelő, és veszélyektől mentes használata érdekében. 

 

 
Az alábbi gépkönyvben a FVI jelzés alatt a F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A.-t értjük. 

 

A gépkönyv egyetlen része sem sokszorosítható, reprodukálható vagy terjeszthető semmilyen formában, 
azaz semmilyen elektronikus, mechanikus illetve fényképes eszközzel a FVI kifejezetten erre vonatkozó 
engedélye nélkül. 

 

 

Mindenesetre a  FVI Műszaki Irodája teljeskörűen rendelkezésére áll bármilyen felvilágosítás 
céljából. 

 

 

1.2 Általános biztonsági jelölések 

Ebben a gépkönyvben a különleges jelentőségű információkat az alábbi jelölések egyike előzheti meg: 

 

 
VESZÉLY: Lehetséges személyi sérülések, vagy károk forrását képező helyzeteket 
hangsúlyoz. 

 

VESZÉLY: Feszültség alá helyezett elektromos részek. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Különleges, általános jelentőséggel bíró, fontos útmutatásokat 
hangsúlyoz. 
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1.3 Használt biztonsági piktogramok 

 

A FVI  ventilátorain az alábbi biztonsági piktogramok kerülnek használatra. 

 

 

Mozgó szervek kenésének és/vagy szabályozásának tilalma. 

 

A védőburkolatok eltávolításának tilalma. 

 

Mozgó szervek jelenlétének betudható veszély. 

A piktorgram a ventilátorhoz előirányzott vizsgáló ajtócskák mentén 
kerül elhelyezésre. 

A vizsgáló ajtócskák kinyitása csak a mozgó szervek teljes leállását 
követően engedélyezett. 

 

Az emelési pont jelölése. 

A piktogram a ventilátor emelése és mozgatása céljából a  FVI által 
meghatározott pontok mentén kerül elhelyezésre. 

 

Meleg felületek >60 °C.  

Égési veszély. Meleg felületek - Meleg közegek kibocsátása 

A piktogram akkor kerül elhelyezésre ha a ventilátor meleg közegeket 
szállít. 

 

 

Általános veszély jelölése 

A kondenz kivezető dugó (ha van) közelében kerül elhelyezésre, és 
veszélyes és/vagy magas hőmérsékletű anyagok lehetséges 
jelenlétére hívja fel a figyelmet. 
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2 ÁLTALÁNOSSÁGOK 

 

2.1 Meghatározások, alapismeretek, terminológia és vonatkozó dokumentumok 

 Az UNI EN ISO 13349 norma 3.1 pontja szerint egy ventilátor úgy kerül meghatározásra, mint "egy forgó 
lapátú gép, mely mechanikus energiát kap és azt lapáttokkal rendelkező egy vagy több forgórészen 
keresztül használja fel, hogy a rajta áthaladó levegő vagy gáz folyamatos áramlását biztosítsa, továbbá 
amely munkája tömegegységenként általában nem lépi túl a 25 KJ/kg-ot”. 

 Az UNI EN ISO 13349 norma a 3.6.1 pontjában a radiális (vagy centrifugális) ventilátort úgy határozza 
meg, mint "egy ventilátor, melyben a levegő a forgórésszel axiális irányban találkozik, majd erre a 
tengelyre merőleges irányban hagyja el”.  

 A lapátok az alábbi különböző formákkal rendelkezhetnek: negatív (a lapát a hátsó vagy konvex részével 
dolgozza fel a közeget), pozitív (a lapát az elülső vagy konkáv részével dolgozza fel a közeget), radiális 
(egyenes, a lapát egyaránt feldolgozhatja a közeget a hátsó vagy elülső részével, ha nincsenek merevítő 
elemek a lapát egyik vagy másik oldalán); 

 

A ventilátort jellemző alapvető mértékek az alábbiak: 

 Térfogat kapacitás: a közeg térfogata, mely a ventilátoron egy bizonyos időszak alatt áthalad, mely lehet 
egy másodperc (m3/s), egy perc (m3/perc), egy óra (m3/h); 

 Statikus nyomás: az az energia, melyet a forgórész biztosít, a hálózat által a közeg áthaladásakor 
tanúsított ellenállás leküzdéséhez (vízoszlop mm-ben, vagy Pascal=Pa-ban mérik); 

 Dinamikus nyomás: a ventilátor nyomó szája kimeneténél a forgórész által adott sebesség hatására a 
közeg által birtokolt energia (vízoszlop mm-ben, vagy Pa-ban mérik); 

 Teljes nyomás: a statikus nyomás és a dinamikus nyomás algebrai összege (vízoszlop mm-ben, vagy 
Pa-ban mérik); 

 Forgási sebesség: a forgórész sebessége és percenkénti fordulatszámban mérik; 

 Hozam: az energia, melyet a ventilátor a közegnek tud továbbítani, és a motor által a forgórésznek 
biztosított energia közötti százalék arány, a forgórész alakjától függ és adimenzionális; 

 Felvett teljesítmény: a ventilátornak a működéséhez szükséges (motor által biztosított) teljesítménye, 
kW-ban mérik; 

 A motor adattábla szerinti teljesítménye: a névleges teljesítmény, melyet a motor biztosítani tud; mindig 
nagyobbnak kell lennie a ventilátor által felvett teljesítménynél, kW-ban mérik; 

 Zajnyomás szint: a külső füljáratban terjedő energia, mely a füldob vibrálását idézi elő, más szóval a 
ventilátor zajszintje, amelyet decibelben mérnek az A skála szerint (skála, mely lehetővé teszi a zaj 
emberi fülre gyakorolt hatásának mérését, annak gyakoriságától függően). 

 Zajteljesítmény: az akusztikai energia kibocsátás mutatója, és egy forrás belső és invariáns jellemzőjét 
képezi. A zajteljesítményt Watt-ban fejezik ki. 

 

Az alábbi gépkönyvhöz a következő dokumentumok tartoznak: 

 SCHT01 A ventilátor Műszaki Adattáblázata, melyben felsorolásra kerülnek a méretek, a súlyok, a 
forgási sebesség, a közeg típusa, a zajnyomás illetve a rugalmas tengelykapcsolókra és 
lengéscsillapítókra vonatkozó adatok. 

 CART01 Közlőmű kártya, melyben feltüntetésre kerülnek a ventilátorra szerelt közlőmű jellemzői. 

 Az elektromos motor gyártójának használati és figyelmeztetési kézikönyve (ha a ventilátorral együtt 
került leszállításra). 
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2.2 A centrifugális ventilátorok gyártási sajátosságai 

 

2.2.1 Kivitelezés, motor elhelyezés és működési hőmérséklet 

 

 

1 kivitelezés 

Ékszíjas csatlakoztatás. Egy 
oldalról a tengelyre rögzített 
forgórész. A levegőhálózaton 
kívül motorbakra szerelt 
csapágyházak. A levegő 
maximális hőmérséklete 60°C 
hűtőventilátor nélkül; 300 °C 
ventilátorral. 

 

 

4 kivitelezés 

Közvetlen kapcsolás. A 
motorbak által tartott, 
közvetlenül a motor tengelyére 
rögzített forgórész. A levegő 
maximális hőmérséklete 60°C 
hűtőventilátor nélkül; 150 °C 
ventilátorral. 

 

 

8 kivitelezés 

Tengelykapcsolós 
csatlakoztatás. Egy oldalról a 
tengelyre rögzített forgórész. A 
levegő hálózaton kívül, a 
motorbakra szerelt 
csapágyházak és motor. A 
levegő maximális hőmérséklete 
60°C hűtőventilátor nélkül; 
300°C ventilátorral. 

 

 

9 kivitelezés 

Ékszíjas csatlakoztatás.  
Megegyezik az 1. kivitelezéssel, 
a motorbak oldalán tartott 
motorral. A levegő maximális 
hőmérséklete 60°C 
hűtőventilátor nélkül; 300°C 
ventilátorral. 

 

 

12 kivitelezés 

Ékszíjas csatlakoztatás.  
A 1. kivitelezéssel megegyező, 
az alapállvány által tartott 
ventilátorral és motorral. A 
levegő maximális hőmérséklete 
60°C hűtőventilátor nélkül; 
300°C ventilátorral. 

 

 

A motorok helyzetének 
alaprajzon történő 
megjelölése szíjáttételnél. 

(az X és Y állás csak különleges 
kialakításokkal valósítható meg) Z W

XY

 

 2-1 ábra A centrifugális ventilátorok kivitelezései 
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6 kivitelezés 

Ékszíjas csatlakoztatás. A 
levegő hálózat belsejében a 
szívótestekre szerelt 
csapágyházak közé rögzített 
forgórész, a levegő maximális 
hőmérséklete 40°C, C3 hézag 
csapágyakkal maximum  60°C. 

 

 

17 kivitelezés 

Tengelykapcsolós 
csatlakoztatás. A levegő hálózat 
belsejében a szívótestekre 
szerelt csapágyházak közé 
rögzített forgórész. A 
ventilátoréval azonos motorbak 
által tartott motor. A levegő 
maximális hőmérséklete 40°C, 
C3 hézag csapágyakkal 
maximum 60°C. 

 

 

19 kivitelezés 

Ékszíjas csatlakoztatás. A 6. 
kivitelezéssel megegyező a ház 
által tartott alapzatra szerelt 
motorral. A levegő maximális 
hőmérséklete 40°C, C3 hézag 
csapágyakkal maximum 60°C. 

 

 

18 kivitelezés 

Ékszíjas csatlakoztatás.  
A 6. kivitelezéssel megegyező, 
az alapállvány által tartott 
ventilátorral és motorral. A 
levegő maximális hőmérséklete 
40°C, C3 hézag csapágyakkal 
maximum 60°C. 

 

 

 

 

 

A motorok helyzetének 
alaprajzon történő 
megjelölése szíjáttételnél. 

(az X és Y állás csak különleges 
kialakításokkal valósítható meg) 

Z W

XY

 

 2-2 ábra Dupla szívású centrifugális ventilátorok kivitelezései 

 

 

2.2.2 Irányok 

 

A centrifugális ventilátorok 16 irányú elrendezéssel valósíthatók meg (8 az óra járásának megfelelő irány RD 
és 8 az óra járásával ellentétes irány LG). 

A ventilátor forgási iránya a közlőmű oldalán elhelyezkedő megfigyelő szerint határozható meg. 

Az RD, LG 180 és 225 irányú elrendezések csak egyedi gyártási alkalmazásokkal alakíthatók ki. 

 

 

2-3 ábra A ventilátorok irányai 

 

 

Amax 

 

ÓRAJÁRÁSSAL 
MEGEGYEZŐ 

FORGÁS RD 

 

  ÓRAJÁRÁSSAL  
  ELLENTÉTES     
  FORGÁS LG 
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2.2.3 A motorok standard állásai az irányoktól függően 

A FVI a 2-4 ábrán feltüntetett motor állásokat alkalmazza szabványosan; a helyfoglalás miatt kivételt képez a 
DFR-DFS sorozat, melynél az LG90-LG135 irányokkal a motor W állásban kerül elhelyezésre és az RD90 – 
RD135 irányokkal Z állásban. 

 

 

 

2-4 ábra A motorok standard állásai az irányoktól függően 

 

ÓRAJÁRÁSSAL 
ELLENTÉTES 
FORGÁS LG 

ÓRAJÁRÁSNAK 
MEGFELELŐ 
FORGÁS RD 
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2.3 A ventilátor azonosítása 

Az adattábla képezi a gyártó által egyedül elismert ventilátort azonosító eszközt. Az adattáblának az idők 
során változatlannak kell maradnia, és nem szabad eltávolítani illetve károsítani. A 2-5 ábrán kerül 
feltüntetésre a ventilátoron elhelyezett adattábla. 

 

 

2-5 ábra A jelen gépkönyv tárgyát képező ventilátor azonosító adattáblája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6 ábra  A ventilátor azonosító adattáblájának értelmezési példája 

A ventilátor 
gyártási éve 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

FR0901N01AA01 

 FR     901        N1A      RD0           132MA  

FVI ügyfél 
kódszám 

(opcionális) 

FVI ügyfél rendelésszám 
szám (opcionális) 

 

FVI  ügyfél Item 
szám (opcionális) 

A telepített motor 
típusa és 
jellemzői 

A ventilátor 
kapacitása 
(opcionális) 

 

Ventilátor 
össznyomás 
(opcionális) 

 

Azonosítószám 

A ventilátor 
azonosítási 
kódszáma 

 

A ventilátor 
sorozat 

 

A ventilátor 
nagyság 

 

Lapát/kivitel/sajátosság 
típus 

 

A telepített 
motor agysága 

 

60 

A mozgatott közeg max. 
hőmérséklete °C-ban 

Gépkönyv 

 

Ventilátor irány 

A ventilátor súlya 

Hatásfok*  

*A 327/2011 sz. Európai Szabályzatnak megfelelően  

Hatásfok az optimális 
hatásfokú pontnál*  

Hatásfok mérési 
kategória*  

Tápellátás 
inverterrel*  Hatékonyság*  
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2.4 A ventilátor leírása 

 

A centrifugális ventilátor általában az alábbiakból tevődik össze (alkatrész azonosítás a 2-7 ábra alapján): 

 egy forgórész, mely forgásával a közegnek a szükséges energiát adja (2);  

 a közeget a szíváshoz szállító nyílás (1); 

 egy spirális formájú a forgórészt magába foglaló ház (5); 

 a motort tartó bak (4); 

 a forgórész és a motor között elhelyezkedő hűtőventilátor arra az esetre, ha 60°C-ot meghaladó 
működési hőmérsékletű közegek keletkeznének (24) 

 védőburkolatok valamennyi forgó résszel történő véletlenszerű érintkezés elkerülése céljából (23-
25); 

A hajtóerőt, mely a forgórész forgását lehetővé teszi, egy motor biztosítja (11), amely általában - de nem 
kizárólag - elektromos típusú és a forgórészhez közvetlenül, vagy más csatlakozó szerveken keresztül 
csatlakozik, melyek például az alábbiak lehetnek:  

 egy V szíjtárcsás szíjáttétel, vagy rugalmas tengelykapcsoló a motor által biztosított energia 
átviteléhez (18-19-20-21-22); 

Ezekhez a kivitelezésekhez (lásd a 2.2.1 pontot is) az alábbiakat irányozzuk elő: 

 egy csapágyakkal és a forgórészhez illetve közlőműhöz csatlakozó közlőműtengellyel kiegészülő 
csapágyház (12);   

 a ventilátort, a motort és a közlőművet együttesen megtartó alapzat (10-11); 

A ventilátor olyan konstrukciós módozattal is leszállításra kerülhet, mely a fenti leírásban fel nem tüntetett 
alkatrészekkel és az egyes esetektől függően kiegészítő tartozékokkal is rendelkezik (lásd a "Centrifugális 
Ventilátorok Katalógus" 359-369 oldalait).  

Az FVI ventilátor vezérlő és szabályozó rendszer nélkül kerül mindig leszállításra. 

 

 

2-7 ábra 12. kivitelezési példa a ventilátor alkatrészeinek kiemelésével 
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2.5 Rendeltetésszerű használat és előrelátható felhasználás tapasztalataink szerint,  
továbbá meg nem engedett használat 

A 2-5 ábrán feltünetett adattábla szerinti ventilátor rendeltetésszerű használata az alábbi: 

A centrifugális ipari ventilátor egy olyan gép, melynek feladata egy légnemű közeg mozgatása egy 
aeraulikus körön belül, melyhez a ventilátor e célból kialakított csővezetékeken és más műszaki egységeken 
keresztül csatlakozik. A gép által feldolgozott közeg axiálisan áramlik a ventilátorba a szívó ágból és 
derékszögben hagyja el a szállító ágból.  

Az energia, mely a szívónyílásból a belépő közeg térfogatának mozgatásához szükséges a hálózatban, a 
házon belül a forgórész forgásán keresztül kerül átvitelre. A forgórész forgását az esetek nagy részében egy 
elektromos motor által előállított energia biztosítja, ahogy ezt a jelen gépkönyv 2.4 pontjában ismertettük. 

A ventilátort a teljesítmény diagrammokban feltüntetett kapacitás mezőn belül kell használni. A ventilátor 
diagrammokban feltüntetettnél alacsonyabb kapacitáson történő használata hidrodinamikus típusú 
instabilitáshoz és vibráláshoz vezethet. 

A centrifugális ventilátorok leginkább az ipari munkafolyamatokhoz kapcsolódó különböző alkalmazások 
során kerülnek használatra. Az alábbiakban egy nem teljesen kimerítő listát talál néhány termelői ágazattal 
és alkalmazási példával:  

 Malomipari ágazat (pneumatikus szállítás a malmokban) (MEC, VCM,  ART, FQ sorozat) 

 Élelmiszeripari ágazat (szárítás, főzés, recirkuláció) 

 Textilipari ágazat (légkondicionálás és légkezelés, szárítás) 

 Üvegipari ágazat (edzés, az égők táplevegője, recirkuláció) 

 Vaskohászati ágazat (az égők táplevegője és a füstök elszívása) (FA, FC, FE, FG /P sorozat; FS 
sorozat; K, KA, KB, KC, KM sorozat) 

 Téglagyártási ágazat (az égők táplevegője, recirkuláció és a füst elszívása) 

 Faipari ágazat (szűrés, porelszívás) (FA, FC, FE, FG /P sorozat; FS sorozat; K, KA, KB, KC, KM 
sorozat) 

 Dohányipari ágazat (termék kondicionálás és szűrés, a füstök elszívása) (FA, FC, FE, FG /P 
sorozat; FS sorozat; K, KA, KB, KC, KM sorozat) 

 Papíripari ágazat (szűrés, porelszívás) (FA, FC, FE, FG /P sorozat; FS sorozat;  K, KA, KB, KC, KM 
sorozat) 

 Mázoló berendezések ágazata (szűrés, porelszívás) (FA, FC, FE, FG /P sorozat; FR, FS sorozat; K, 
KA, KB, KC, KM sorozat) 

 Hajó és vasút szállítási ágazat (kondicionálás, motor hűtés) 

 Energia ágazat (turbina hűtés, olajplatformok kondicionálása) 

 Más, a listán fel nem tüntetett, de az Area Engineering, és/vagy Kutatás & Fejlesztés részlegünkkel 
egyeztetett használat; 

A fent ismertetettekétől eltérő más típusú használat tilos, különösen pedig: 

 A ventilátor nem légnemű, vagy a ventilátort kísérű műszaki táblázatban meghatározottakétól eltérő 
közegekkel történő működtetése, mivel a ventilátoron szerkezeti károk keletkezhetnek, melyek 
személyi sérülésekhez illetve tárgyakon keletkező károkhoz vezethetnek; 

 A ventilátor olyan típusú berendezésekben történő működtetése, melyek (meglévő vagy akár a 
ventilátor által részlegesen előállított) nyomása meghaladja a standard légnyomás 1.2 szeresét, 
mivel a ventilátoron olyan szerkezeti károk keletkezhetnek, melyek személyi sérülésekhez illetve 
tárgyakon keletkező károkhoz vezethetnek; 

 A ventilátor minden az Atex 94/9/EK Direktíva szerint minősített berendezés típusban történő 
működtetése, melyek potenciálisan robbanékony közegeket dolgoznak fel, mivel 
begyulladás/robbanás veszély állhat elő lehetséges személyi sérüléssel és/vagy tárgyi károkkal.  Ez 
alól mentesülnek azok a kifejezetten e célra előállított Atex minősítéssel és jelzéssel rendelkező 
ventilátorok, melyek hasonló telepítésre alkalmas kategóriába tartoznak és a tárgyban érvényes 
törvényi előírásoknak megfelelő dokumentációval rendelkeznek; 

 A ventilátor vegyi művekben történő működtetése, ahol a feldolgozott közeg igen korrozív a 
ventilátor előállításához használt anyagok miatt, vagy pedig igen mérgező közeg jelenléte esetén, 
melynél a ház konstrukciós módozata és a használt tömítési típusok nem teszik alkalmassá a 
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használatra, mivel a ventilátoron olyan szerkezeti károk keletkezhetnek, melyek személyi 
sérülésekhez illetve tárgyakon keletkező károkhoz vezethetnek;  

 A ventilátor bányaipari berendezésekben történő működtetése és föld alatti telepítések esetén, mivel 
a ventilátor föld feletti használatánál nem mérlegelt további veszélyek állhatnak fenn, és ebből 
következően lehetséges személyi sérülések és/vagy tárgyi károk keletkezhetnek; 
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2.6 A ventilátor életciklusa 

 

Valamennyi alkatrész megbízhatóságát az ISO 9001 minősítésű gyártási folyamat és a jelen gépkönyv 12.3 
pontjában feltüntetett programozott karbantartási időszakok garantálják. 

Az általában kopás tárgyát képező alkatrészek az alábbiak: 

 

 a csapágyak, melyek élettartama elméleti számítások alapján általában 40000 óra 

 a hajtószíjak, melyek élettartama elméleti számítások alapján 25000 óra 

 

Biztonsági okokból a hegesztett huzalú védőburkolatokat 2-3 évente kell cserélni. 

 

Ha a ventilátort például állandó sebesség mellett napi 2 munka műszakban használják 16 órán keresztül, 
250 nap/évre számítva, a forgórész előirányzott életciklusa 40.000 óra lesz. 

Ez a határérték (közepesen, nagyon) intenzív használat esetén csökkentendő. Ennek mérlegelését a FVI 
Műszaki Irodájával együttműködésben kell eszközölni.  

Változó sebességű munkaciklus melleti működés esetén a forgórész életciklusát esetről esetre kell értékelni 
és a FVI Műszaki Irodájával mindig egyeztetni kell. 

Egy nulla órás működésű forgórészen, melyet raktáron őriztek 10 évet meghaladó ideig, integritási 
ellenőrzéseket kell végeznie a FVI-nek, esetleges használatot megelőzően. 
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3 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FŐBB BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK  

 

3.1 Szerelési módozat: általánosságok 

 

 

 

A ventilátorok négy különböző módozattal kerülhetnek felszerelésre az UNI EN ISO 
13349normának megfelelően: 

 A típus: szabad szívás és szabad szállítás; 

 B típus : szabad szívás és csővezetékre csatlakoztatott szállítás; 

 C típus : csővezetékre csatlakoztatott szívás és szabad szállítás; 

 D típus : csővezetékre csatlakoztatott szívás és szállítás. 

 

Álatalában a FVI nem ismeri és nem ismerheti, hogy a fenti módozatok közül melyiket választja és 
valósítja meg a használó, és hacsak szerződésesen ettől eltérően nem kerül kikötésre, a ventilátor a 
D típusú telepítési módozatban kerül leszállításra. Az egész berendezés tervezéséért felelős 
személynek a végső felhasználóval együttesen  kell elemeznie a veszélyeket a választott telepítési 
módozat és típus sajátos viszonya tekintetében. 

A módozattól függően, mellyel az ügyfél a ventilátort telepíti és a berendezésbe helyezi, a típusnak 
megfelelően a ventilátoron az alábbi védőburkolatokat kell kialakítani:  

 A típusú telepítés: a szívásnál és szállításnál felszerelt FVI rögzített védőburkolatok; 

 B típusú telepítés: csak a szívásnál felszerelt FVI rögzített védőburkolat; 

 C típusú telepítés: csak a szállításnál felszerelt FVI rögzített védőburkolat; 

 D típusú telepítés: a szívásnál és szállításnál semmilyen felszerelt rögzített védőburkolat. 

A berendezés tervezőjének és használójának meg kell győződnie arról, hogy a csőrendszer fel legyen 
szerelve védőburkolatokkal a csővezetékek csatlakozásainak megfelelően, az alábbiak szerint: 

 A típusú telepítés: semmilyen védőburkolat (nincsenek csővezetékek); 

 B típusú telepítés: a csővezetéken a szállításnál felszerelt rögzített védőburkolat; 

 C típusú telepítés: a csővezetéken a szívásnál felszerelt rögzített védőburkolat; 

 D típusú telepítés:  a csővezetéken úgy a szívásnál, mint a szállításnál felszerelt rögzített védőburkolat. 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátor, hacsak szerződésesen ettől eltérően nem kerül kikötésre, a "D" típusú telepítési 
módozatban kerül leszállításra az UNI EN ISO 13349-nek megfelelően 

Biztonsági okokból ellenőrizze mindig a telepítési módozatot. 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátor és a védőburkolatok, hacsak szerződésesen ettől eltérően nem kerül kikötésre, 
csak mint egyedüli egység alkalmas telepítésre és tilos ugyanazon berendezésre szerelt más 
gépektől származó közegdinamikus hatásoknak alávetni.  

 

A tervezésnek megfelelően a szállító csővezetékekre szerelendő védőburkolatoknak meg kell akadályozniuk 
a ventilátor és tartozékai azon részeihez történő hozzáférést, melyek sérüléseket okozhatnak. Továbbá erős 
szerkezetűnek kell lennie, hogy a gép és a környezeti hatások képezte igénybevételt elbírja. 
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A FVI felhívja a berendezés használójának és/vagy tervezőjének figyelmét, hogy a védőburkolatok 
tervezését, kivitelezését és telepítését az UNI EN ISO 12499 normában feltüntetett kritériumoknak 
megfelelően valósítsa meg. 

 

 

FIGYELEM: 

Védőburkolatok megléte esetén is (függetlenül a szállítási vagy telepítési feltételektől) a 
ventilátor veszélyes lehet a beszívott, vagy mozgatott levegő hatása miatt. 

Ez a veszélytípus a ventilátor méretétől függően akár HALÁLOS is lehet. 

A szívási hálón történő összenyomás végzetes kimenetelű lehet, vagy komoly testi 
sérüléseket okozhat (a test bizonyos részeinek összenyomása, eszméletvesztés). 

 

 

FIGYELEM: 

Ajánlatos a ventilátornak helyet adó helyiségbe történő bejutást megakadályozó, megfelelő 
eszközöket használni amíg a ventilátor működik, vagy pedig a szívószájhoz képesti 
távköztartó rögzített védőburkolatokkal (védőegységekkel) távol tartani a kívülálló 
személyeket. 

E célból az UNI EN ISO 13349 és UNI EN ISO 12499 normákat vegye hivatkozásul. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

Havonta ellenőrizze a védőburkolatok állapotát és kopás, sérülés, vagy törés esetén 
gondoskodjon azonnali cseréjükről. 

 

A védőburkolatot biztonságosan kell a helyére rögzíteni olyan egységek segítségével, melyek a vibrálások 
következtében nem lazulnak ki, és amelyek eltávolításához szerszám használata szükséges. 

 

 

FIGYELEM: 

Indításkor és a programozott karbantartási időközöknek megfelelően ellenőrizze a csavarok 
és anyák rögzítését, és rezgésmérő segítségével kísérje figyelemmel a ventilátor vibrálási 
szintjét egy riasztási határt is beiktatva (lásd a 12.3 pontot). 

 

Mindenesetre a beszerelést végző felelőssége megfelelő szintű védelmet biztosítani a mozgásban lévő 
részek, és szervek véletlenszerű érintésének veszélye ellen.  

A telepítőnek és használónak más típusú veszélyeket is szem előtt kell tartania, különösen pedig az idegen 
testek bejutásából és robbanó, gyúlékony vagy mérgező, valamint magas hőmérsékletű gázok szállításából 
származó veszélyeket. 

Szem előtt kell tartani továbbá a karbantartási műveletekből származó veszélyeket is, melyeknek maximális 
biztonsági feltételek mellett kell történniük a ventilátor motortól való elszigetelésével, vagy más megfelelő 
eszközökkel. 
 

 

FIGYELEM: 

Össze kell állítani egy a ventilátorhoz történő hozzáférést szabályozó biztonsági eljárást, 
figyelembe véve a gyártó által adott útmutatásokat, a telepítés pontjánál fennálló veszély 
elemzéséből származó információkat, és a munkahelyi biztonságra vonatkozó előírásokat. 
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3.2 A típus módozat: Utasítások a szereléshez, telepítéshez és csatlakoztatáshoz 

 

Az  A típusú telepítés esetén, mivel a ventilátor szívása és szállítása nincs csővezetékekhez csatlakoztatva, 
védőbukolatokat kell előirányozni úgy a szívásnál mint a szállításnál. 

A védőburkolatok méretei a katalógusban található helyfoglalási rajzokon, a honlapról letölthető 
méretarányos és nem méretarányos rajz programokban, és a szállításkor esetlegesen adott dokumentáció 
helyfoglalási rajzaiban kerülnek feltüntetésre. 

 

 

FIGYELEM: 

A védőburkolatokat véletlenszerű ütődések ellen és kizárólag azon ventilátor által fejlesztett 
nyomásokkal szembeni ellenállásra tervezték, amelyben telepítésre kerülnek.  

Minden külön szállított védőburkolat kizárólag arra a ventilátorra alkalmazható, amelyhez azt 
tervezték. Ezért ha a védőburkolat külön kerül megrendelésre, kötelező azon ventilátor adatait 
megadni, amelyre majd felszerelik (azonosítószám).  

 

A szállító oldalon csapszegekkel fel kell szerelni egy BP védőburkolatot, mely a ventilátor nyomó karimája 
méreteivel azonos méretű karimához hegesztett négyszöghálóból áll  (lásd a 3-1 ábrát). 

A szükséges csavar típusa és mennyisége a 3-3 táblázatban, míg a rögzítési nyomaték a 12-1 táblázatban 
kerül feltüntetésre 

 

 

 3-1  ábra BP hálós védőburkolat 

 

A szívásnál csapszegek segítségével egy RC vagy RQ hálót kell felszerelni, a ventilátor nagyságától és 
sorozatától függően (lásd a 3-2 ábrát és a 3-3 ábrát) 

Az összeállításukhoz szükséges csavaranyák és csavarok típusa és mennyisége a 3-1 táblázatban és 3-2 
táblázatban kerül feltüntetésre, míg a rögzítési nyomaték tekintetében a 12-1 táblázatot kell hivatkozásul 
venni. 

A RC, RQ és BP védőburkolatok szerelési rajzait a 3-4 ábra, 3-5 ábra, és a 3-6 ábra tünteti fel. 

 

 

 



 

MVC 02  2. felulv.- 2015 július  23 / 129 

 

 

  

3-2 ábra RC hálós védőburkolat  3-3 ábra RQ hálós védőburkolat 

 

 

3.3 B típus módozat: Utasítások a szereléshez, telepítéshez és csatlakoztatáshoz 

 

A B típusú telepítés esetén, mivel a ventilátor szívása szabad, míg a ventilátor szállítása csővezetékekhez 
van csatlakoztatva, a szívásnál védőbukolatokat kell előirányozni. 

A védőburkolatok méretei a katalógusban található helyfoglalási rajzokon, a honlapról letölthető 
méretarányos és nem méretarányos rajzokon, és a szállításkor esetlegesen adott dokumentáció 
helyfoglalási rajzaiban kerülnek feltüntetésre.  

 

 

FIGYELEM: 

A védőburkolatokat véletlenszerű ütődések ellen, és kizárólag azon ventilátor által fejlesztett 
nyomásokkal szembeni ellenállásra tervezték, amelyben telepítésre kerülnek.  

Minden külön szállított védőburkolat kizárólag arra a ventilátorra alkalmazható, amelyhez azt 
tervezték. Ezért ha a védőburkolat külön kerül megrendelésre, kötelező azon ventilátor adatait 
megadni, amelyre majd felszerelik (azonosítószám) 

 

 

A szívásnál csapszegek segítségével egy RC vagy RQ hálót kell felszerelni, a ventilátor nagyságától és 
sorozatától függően (lásd a 3-2 ábrát és a 3-3 ábrát). 

Az összeállításukhoz szükséges csavaranyák és csavarok típusa és mennyisége a 3-1 táblázatban és a 3-2 
táblázatban kerül feltüntetésre, míg a rögzítési nyomaték tekintetében a 12-1 táblázatot kell hivatkozásul 
venni. 

A RC, RQ és BP védőburkolatok szerelési rajzait a 3-4 ábra és a 3-5 ábra tünteti fel. 
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3.4 C típus módozat: Utasítások a szereléshez, telepítéshez és csatlakoztatáshoz 

 

A C típusú telepítés esetén, mivel a ventilátor szívása csővezetékekhez van csatlakoztatva míg a ventilátor 
szállítása szabad, a szállításnál védőbukolatokat kell előirányozni. 

A védőburkolatok méretei a katalógusban található helyfoglalási rajzokon, a honlapról letölthető 
méretarányos és nem méretarányos rajzokon, és a szállításkor esetlegesen adott dokumentáció 
helyfoglalási rajzaiban kerülnek feltüntetésre. 

  

 

FIGYELEM: 

A védőburkolatokat véletlenszerű ütődések ellen, és kizárólag azon ventilátor által fejlesztett 
nyomásokkal szembeni ellenállásra tervezték, amelyben telepítésre kerülnek.  

Minden külön szállított védőburkolat kizárólag arra a ventilátorra alkalmazható, amelyhez azt 
tervezték. Ezért ha a védőburkolat külön kerül megrendelésre, kötelező azon ventilátor adatait 
megadni, amelyre majd felszerelik (azonosítószám) 

 

A szállító oldalon csapszegekkel fel kell szerelni egy BP védőburkolatot, mely a ventilátor nyomó karimája 
méreteivel azonos méretű karimához hegesztett négyszöghálóból áll  (lásd a 3-1 ábrát). 

A szükséges csavar típusa és mennyisége a 3-3 táblázatban, míg a rögzítési nyomaték a 12-1 táblázatban 
kerül feltüntetésre. 

A BP védőburkolat szerelési rajzát a 3-6 ábra tünteti fel. 
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3.5 A RC, RQ és BP védőburkolatok szerelési rajzai és a rögzítéshez szükséges 
csavarok és csavaranyák 

 

Az RC/RQ védőburkolatok rögzítése a szívási oldalon a ventilátor méreteitől függően történhet 
tőcsavarokkal, vagy csavarok segítségével a 3-4 ábrán és a 3-5 ábrán feltüntetetteknek megfelelően  

A szükséges csavarok és csavaranyák a 3-1 táblázatban és a 3-2 táblázatban kerülnek feltüntetésre. 

 

 

 

 3-4 ábra  A RC vagy RQ háló szívónyílás tőcsavaraira szerelésének rajza 

 

KARIMA CSAVARANYA SZ° 

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 

Rögzít
őcsav
arok 

RC/RQ háló 

Anya 

Tőcsavar 

Nyílás 

Ferrari gyártmányú 
hálórögzítő lemez 
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KARIMA CSAVARANYA SZ° 

630 M8 12 

710 M10 16 

800 M10 16 

900 M10 16 

1000 M10 24 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

 3-1 táblázat A RC és RQ hálók tőcsavarokra rögzítő csavaranyáinak méretei és mennyisége 

 

3-5 ábra A RC vagy RQ hálónak a ház menetes furataira szerelésének rajza 

 

KARIMA CSAVAR * Sz. 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

*   a csavarok hosszúsága függ a háló modelljétől és a ventilátor modelljétől egyaránt 

 3-2 táblázat A RC vagy RQ hálónak a ház menetes furataira rögzítő csavarainak mérete és mennyisége 

RC/RQ háló 
(LG) 

Nyílás 
(LP) 

Ventilátor 
ház oldal 

                                                                                                         
Csavar 

          
         Ferrari gyártmányú  
         hálórögzítő lemez 
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A szállító oldalon a BP hálós védőburkolat kerül használatra az alábbi ábrának megfelelően 

 

3-6 ábra A BP védőburkolat szerelési rajza 

 

KARIMA CSAVAR  Sz. 

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 

3-3 táblázat BP védőburkolat rögzítőcsavarainak méretei és mennyisége 

BP védőburkolat Ventilátor karima 

Anya 

Rugalmas alátét 

Lapos alátét 

Csavar 

Lapos alátét 



 

 28 / 129 MVC 02  2. felulv.- 2015 július· 

 

 

 

Helyes felszerelés : 

 
 Ellenőrizze, hogy a védőburkolatot a 

megfelelő irányba helyezve szerelje fel.   
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3.6 D típus módozat: Utasítások a szereléshez, telepítéshez és csatlakoztatáshoz 

 

A D típusú telepítés esetén, mivel úgy a szívás mint a szállítás csatornázott, nem szükséges védőburkolatok 
felszerelése a ventilátor szívási és szállítási oldalán sem. 

 

 

FIGYELEM: 

A berendezés tervezőjének a feladata megállapítani, hogy a szívókör és a szállító kör végeinél 
szükség van-e megfelelő védőburkolatok felszerelésére. 

 

 

A “B, C, D” típusú telepítési módozatoknál ajánlatos a csővezetékekre csatlakoztatást úgy 
kialakítani, hogy egy antivibrációs kötést iktat a ventilátor és csővezeték közé úgy, hogy 
esetleges eltolódásokat kompenzáljon illetve, hogy megakadályozza vibrálás továbbítását 
valamint, hogy szerkezeti feszültséget elkerüljön. 

 

A nem különösen nehéz alkalmazásokhoz a standard antivibrációs kötés típusának kiválasztása két 
alapvető tényezőtől függ: 

 a szállított közeg por tartalma 

 a közeg hőmérséklete 

 

Tiszta levegő 
2 Típusú Tengelykapcsoló 

< 60°C kopásálló pánt nélkül 

3 Típusú Tengelykapcsoló 

< 300°C kopásálló pánt nélkül 

Poros levegő 
5 Típusú Tengelykapcsoló 

< 60°C kopásálló pánttal 

6 Típusú Tengelykapcsoló 

< 300°C kopásálló pánttal 

 

A 2,3,5,6 Típusú tengelykapcsolók nem használhatók a ATEX 94/9/EK Direktíva tárgyát képező 
ventilátorokon. 

 

 

FIGYELEM: 

Az antivibrációs kötés csak egyfokozatú ventilátorra történő szerelésre alkalmas és tilos 
ugyanazon berendezésre szerelt más gépektől származó közegdinamikus hatásoknak 
alávetni.    

 

Különleges alkalmazásokhoz, mint például magas hőmérsékletű közegek, vagy vegyszerek jelenlétének 
betudható különösen agresszív közegek szállítása esetén, illetve a tengelykapcsoló tökéletes szigetelése 
biztosításának szükségessége esetén, különleges tengelykapcsolókat kell alkalmazni.  

Ez esetben a berendezés használójának és/vagy tervezőjének kapcsolatba kell lépnie a FVI Műszaki 
Irodájával. 
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3.7 Tapasztalataink alapján előrelátható helytelen és rendellenes kezelésből és/vagy  
használatból eredő veszélyek  

 

 A mozgatásnál, emelésnél és a telepítésnél a jelen gépkönyvben ismertetett utasításokat vegye alapul.  

 Teljességgel tilos a ventilátor adattáblán feltüntetettekétől eltérő körülmények közötti használata.  

 Teljességgel tilos semlegesíteni, eltávolítani, módosítani, vagy hatástalanítani bármelyik biztonsági 
egységet, védőburkolatot, vagy szabályozó egységet úgy az egyes szerkezetek, mint a ventilátor 
tekintetében.  

 Ne helyezze kezét, karját, vagy testének bármely részét a mozgó szervek közelébe és ne feszítse fel a 
nyílásokat.  

 Tilos testrészeit a védőburkolaton túl nyújtani. Tilos olyan eszközök használata, melyek növelhetik a 
természetes hozzáférhetőséget. 

 Tilos a ventilátort robbanásveszélyes környezetben vagy helyen használni, kivéve az ATEX 94/9/CE 
Direktívának megfelelő ventilátorokat. 

 Tilos engedéllyel nem rendelkező kezelőnek a ventilátor esetleges működési hibái, vagy 
rendellenessége esetén beavatkozni és/vagy a működési és beszerelési típuson változtatni. 

  Ügyelni kell arra, hogy a ventilátorba ne kerüljenek olyan közegek, melyek a jelen gépkönyvben 
meghatározottakétól eltérő jellemzőkkel rendelkeznek (műszaki táblázat). 

 Bármilyen rendkívüli beavatkozás végén, mely a védőburkolatok, korlátok vagy más védőrészek 
eltávolításával járt, a ventilátor újra indítása előtt, visszahelyezéskor győződjön meg megfelelő 
elhelyezésükről és hatékony működésükről. 

 Minden védőburkolatot és biztonsági egységet tökéletes állapotban kell tartani, és biztosítani kell állandó 
hatékonyságukat. A tájékoztató táblákat és figyelmeztető illetve veszélyeket jelző piktogramokat is épen, 
hatékonyan és a helyükön kell megőrizni. 

 Bármilyen a ventilátorok meghibásodása, vagy zavara okának kiderítéséhez, a gépkönyvben feltüntetett 
valamennyi óvintézkedést alkalmazza embereken történő sérülések, vagy tárgyakon okozható károk 
megelőzése céljából. 

 Ne felejtse el a 12-1 táblázatban ismertetettek szerint beállítás, vagy szabályozás tárgyát képező 
minden mechanikai elem csavarát, csapszegét, vagy rögzítő pántját megfelelően meghúzni. 

 Mielőtt a ventilátort elindítaná ellenőrizze, hogy minden védőburkolat és biztonsági egység fel legyen 
szerelve és tökéletesen működjön. Ellenkező esetben teljességgel tilos a ventilátort működésbe hozni, 
és azonnal értesíteni kell a biztonsági felelőst, vagy a részlegvezetőt. 

 A kezelőnek rendelkeznie kell a Személyes Védő Felszerelésekkel a hatályos törvényeknek 
megfelelően. Tilos terjedelmes ruhák és különböző tartozékok (nyakkendők, széles ruhaujj, stb.) 
használata. 

 A ventilátor által feldolgozott közegekben megfelelően ellenőrizni kell mérgező és/vagy gyúlékony 
anyagok jelenlétét akkor is, ha azok használata nem került előirányzásra.  
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3.8 A ventilátorokkal kapcsolatos egyéb veszélyek az UNI EN ISO 12499-nek 
megfelelően 

Az alábbiakban meghatározott sajátos veszélyek a ventilátor mechanikai jellemzőiből származnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbiak eredményeként  személyi sérülések következhetnek be: 

a) egy mozgó és egy rögzített rész közé történő besodródás, például egy forgórész és a ház, 
vagy a ventilátor más rögzített része tekintetében; 

b) két mozgó rész közé történő besodródás, például egy ékszíj és a tárcsa tekintetében; 

c) a ventilátorba történő besodródás a levegő beszívásán keresztül az ebből következő 
tengellyel, vagy forgórésszel történő érintkezést maga után vonva; 

d) egy mozgórésszel történő érintkezés, mint például a forgórész; 

e) a szívási környezetből származó, vagy az eljárástól idegen, visszamaradó szilárd vagy 
folyékony közegek behatolásából eredő részek szállító rendszerbe vetődése. 

f) egy tárgy a ventilátor nyílás felé kerül sodrásra, majd pedig nagy sebességgel a szívás vagy 
a szállítás felé vetődik; 

g) a ventilátor alkatrészeinek szerkezeti hibái 

h) a ventilátor azon felületeivel történő érintkezés, melyek veszélyes hőmérsékletet érnek el, 
azaz például - 20 °C-nál alacsonyabb vagy + 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet; 

i) meleg közegek kezelésénél előfordulhat, hogy a közlőműtengely átmeneti nyílásánál meleg 
közeg szivárog ki, mely égési sérüléseket okozhat;; 

l) a feldolgozott közeg ártalmas lehet, vagy olyan anyagokat tartalmazhat, melyek kiszivárgás 
esetén veszélyesek (mérgezőek és/vagy gyúlékonyak) lehetnek; 

m) a motor túlpörgéséből származó veszély, mely a gép egyes részeinek törését idézheti elő; 

n) a meghatározotténál magasabb, rendellenes hőmérsékletű levegő beszívása, melyek 
szerkezeti deformálódáshoz, rossz működéshez és különböző veszélyekhez vezethetnek. 

 

3.8.1 Beszerelési fázisban lévő ventilátorral fennálló sajátos veszélyek 

 A használónak egy jól szintezett rögzítési felületet kell kialakítania a ventilátor számára. A nem 
megfelelő szintezés rendellenes vibrálásokat idézhet elő a ventilátoron, melyek idővel 
deformálódásokhoz és/vagy törésekhez vezethetnek a ventilátor egyes részeinek leválásával, és ez a 
közelben tartózkodó személyek számára akár életveszélyes is lehet. 

 A használó feladata továbbá a ház, vagy a ventilátor szerkezete elektromos csatlakozásainak a 
használati hely vagy berendezés földelési hálózatára történő kapcsolását kialakítani, hogy esetleges 
elektrosztatikus töltések kialakulását, vagy felhalmozódását elkerülje. 

 Minden esetleges védőburkolatnak, amennyiben felszerelésre kerül, megfelelően csatlakoznia kell a 
ventilátorhoz minden hozzátartozó rögzítő szervvel (csavarok, csapszegek, stb.). Egy vagy több 
rögzítési pont eltávolítása kockáztathatja a célnak történő megfelelést és a védőburkolat megtartását.  

 A ventilátor a standard szállítási feltételek mellett nem alkalmas potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben történő használatra. 

 A ventilátor beszerelési helyét tisztán kell tartani, a nem a ventilátornak betudható esetleges olaj, vagy 
víz foltokat minél előbb el kell távolítani. 

 A gépkönyv által meghatározott minimális beszerelési távolságokat mindig be kell tartani a helyes 
működés garantálása, és további veszélyek elkerülése érdekében. A nem megfelelő elhelyezés 
veszélyeztetheti a ventilátor helyes működését. 
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3.8.2 Karbantartás alatt álló ventilátorral fennálló sajátos veszélyek 

 A forgórész karbantartási és tisztítási műveletei alatt különösen ügyeljen annak forgására, mivel közte 
és a ház rögzített részei között beakadás és vágás veszélye áll fenn. 

 

FIGYELEM:  

Amikor a ventilátor nincs tápellátás alatt  a forgó részek még mozoghatnak a ventilátoron 
áthaladó levegő miatt úgy természetes okokból, mint a csatlakoztatott csővezeték 
rendszer más részein található ventilátor által keltett közegáram miatt, vagy a gép 
kikapcsolása után a forgórész tehetetlensége miatt; ezekben az esetekben is fennáll a ház 
rögzített részei közötti beakadás és vágás veszélye. 

 

 Elengedhetetlen a ventilátor programozott karbantartását ütemezni és elvégezni, hogy elkerüljön a 
kopásnak, vagy az elmaradt karbantartásnak betudható mechanikus lazulásokat és töréseket (lásd a 
12.3 pontot). 

 

 

FIGYELEM SZIGORÚAN TILOS:  
 

 Bármilyen karbantartási műveletet végezni anélkül, hogy előtte ellenőrizné, hogy a 
ventilátor forgórész ténylegesen leállt-e. A meghajtó rendszer kikapcsolását követően a 
forgórész néhány percet vesz igénybe a leálláshoz.  

 A ventilátoron bármilyen karbantartási műveletet (ideértve a kenést) végezni anélkül, hogy 
előtte lekapcsolta volna a ventilátort a fő áramellátást biztosító hálózatról. 

 A ventilátort működés közben tisztítani.  

 A ventilátor működése közben felnyitni a védőburkolatokat, illetve a ventilátor vizsgáló 
ajtócskáit. 

 

3.8.3 A környezettel kapcsolatos veszélyek 

A FVI úgy tervezte a ventilátorokat, hogy azok normál környezeti munkafeltételek mellet működjönek és 
tartsanak ki. Az alábbiak jelenléte: 

 vibrálások 

 korrozív közegek (por, gáz, gőzök, ködök) 

 magas hőmérséklet 

 páralecsapódások 

 szilárd testek 

 különleges turbolenciák 

 kóboráram 

 a telepítésből származó elektromos potenciál különbségek 

csökkenthetik az alkatrészek élettartamát, főleg pedig a védőburkolatok tekintetében. 

Mivel nem lehet egy átfogó kritériumot meghatározni ezen hatások halmozódásának tekintetében, ajánlatos 
egy ellenőrzési ütemezést meghatározni, a tényleges elhasználódástól függően, mely alkalmas az egyes 
ellenőrzések között a szerkezeti jellemzők esetleges változásait érzékelni. 

 

3.8.4 A vibrálásokkal kapcsolatos veszélyek 

A vibrálások képezik a ventilátor működési élettartamát és biztonságát befolyásoló fő tényezőt, és ezért a 
működés és munkaciklus alatt gondosan figyelemmel kell kísérni azok nagyságát. 

Az ISO 1940/1 és ISO 2372 nemzetközi normatíva szabályozza a forgó gépek elfogadhatósági tartományát 
és osztályozását, különösen pedig az ISO 14694 határozza meg az ipari ventilátorok tekintetében fennálló 
értékeket. 
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A FVI termék vonatkozásában fennálló utalást ugyanezen norma BV3 kategóriája határozza meg. 
 

 

FIGYELEM: 

Amennyiben a vibrálások ellenőrzését nem eszközlik, ez kimagasló veszélytényezőket 
képezhet és a ventilátor életciklusát is csökkentheti. 

 

Ha a vibrálásokat nem veszik figyelemben, azok: 

 olyan repedéseket idézhetnek elő, melyek azonnali szerkezeti lazulást okoznak 

 a csapágyak túlterhelését okozhatják egészen a berágódásig (veszélyes túlhevülési hatásokkal) 

 a kapcsolt és rögzített részek kilazulását okozhatják (csavarok, anyák) 

 a zaj növekedését idézhetik elő. 
 

A FVI határozottan javasolja, hogy a ventilátor vezérlő és szabályozó rendszerét, a vibrálásokat és a 
csapágyak hőmérsékletét folyamatosan figyelemmel kísérő monitorozással egészítse ki. 

A ventilátor alkalmazásától és használati módozatától függően célszerű egy "riasztási határértéket" 
meghatározni a ventilátor vibrálásait, és a csapágyak működési hőmérsékletét illetően. 
 

 

A vibrálások és a hőmérséklet monitorozása könnyíti a balesetmegelőzési lépések 
megvalósítását. 

 

3.8.5 A működési sebességgel kapcsolatos veszélyek 

A tervezetténél nagyobb működési sebesség veszélyes lehet a mozgó szervek életciklusának csökkenése 
miatt.  

Meghibásodás, vagy rossz működés esetén túlpörgési viszonyok keletkezhetnek az alábbiak miatt: 

 Hibák a vezérlési logikában 

 Érzékelő alkatrészeken rövidzárlat 

 Driver vagy inverter meghibásodás 

 Mechanikus törések az alkatrészeken, különösen az enkóderek tengelyein. 
 

 

 
FIGYELEM: 

 ne lépje túl a FVI által meghatározott maximális forgási sebességet  

 ne alkalmazzon ON-OFF működési ciklusokat hacsak ehhez kifejezetten hozzá nem 
járult a FVI 

 ne alkalmazzon változó sebességű ciklusokat hacsak ehhez kifejezetten hozzá nem 
járult a FVI 

 ne vesse alá a ventilátort 3 °C/percet meghaladó hőgradiensnek.  
 

 

 

FIGYELEM: 

Egy túlpörgési állapot, akkor is ha időben korlátozott, helyrehozhatatlan károkat okozhat, és 
nagyon veszélyes állapotokat idézhet elő. Soha ne lépje túl a FVI által meghatározott 
maximális sebességeket. 

A normál működés alatt létrejöhetnek túlpörgési állapotok, melyek a meghajtásnak és a motorizálásnak 
tudhatók be, különösen ha a ventilátort "csupasz tengellyel" vagy "hajtómű nélküli" motorral szállítják le. 

Ez esetben a használónak kell ellenőriznie és garantálnia a követelményeknek való megfelelést. 
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FIGYELEM: 

A motor inverterrel vagy elektronikus sebességszabályozó rendszerrel történő meghajtása 
esetén a FVI által meghatározottnál nagyobb sebességen történő működés elkerülése 
érdekében a vezérlő és szabályozó kört olyan megfelelő egységekkel kell felszerelni, melyek 
érzékelik, jelzik és korlátozzák a forgórész forgási sebességét.  

 

A használó, vagy a beszerelő részéről történő közlőmű megvalósítása kritikus pontot képez biztonsági 
szempontból. 

A közlőmű a gép szerves részét képezi és létrehozása egy tervezési fázist feltételez, valamint a FVI által 
kidolgozott terv paramétereinek ismeretét. 

 

 

FIGYELEM: 

A teljes közlőmű létrehozásához és/vagy csak a motor beszereléséhez a használónak és/vagy 
szerelőnek mindig kérnie kell a "közlőmű kártyát". Szigorúan tilos a közlőművet a "közlőmű 
kártyában" előirányzott típusútól eltérő tengelykapcsolókkal, szíjakkal és tárcsákkal 
kialakítani”. 

 

 

FIGYELEM: 

Amennyiben nem kerül használatra inverter a ventilátor elindításához, szigorúan tilos fogazott 
tárcsák használata, mivel helyrehozhatatlanul károsíthatják a ventilátor szerkezetét. Forduljon 
a FVI műszaki irodájához. 

 

 

FIGYELEM: 

A túlpörgési jelenségek a közvetlen meghajtású ventilátor indítási hibáiból is származhatnak. 

 

A nagyteljesítményű közvetlen csatlakoztatású ventilátoroknál, az indítás a forgó mechanikus szervek 
számára különleges megterhelést jelent. 

 

 

FIGYELEM: 

15 kW fölött egy fokozatos elindítást kell biztosítani, hogy ne terhelje túl a közlőmű rendszert 
és ne idézzen elő ugyanezen szerveken törési veszélyt. 

 

Villamos motor nélküli szállítás esetén, a motor hibás elektromos csatlakoztatása, vagy a hibás kiválasztása 
a tervezettnél nagyobb sebességen történő működést idézhet elő, mivel egy aszinkron motor fordulatszáma 
a frekvenciától és a pólusok számától függ. 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátorokat úgy hozták létre, hogy azok energiaellátása 50 Hz-es tápfrekvenciával 
történjen. 

Mindenképpen forduljon a gyártóhoz ha a tervezettétől eltérő tápfrekvenciát használ, és 
semmilyen beavatkozást ne végezzen annak jóváhagyása nélkül. 
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A tervezettől eltérő tápfrekvencia használata a gép minden jellemzőjét befolyásolja. A használati feltételek 
módosítása a gép műszaki táblázatának teljes felülvizsgálatát vonja maga után. 

A ventilátor változó sebességen történő ciklikus használata során, vagy a működési fázis alatti gyakori 
indítási és leállítási műveletek mellett a forgó szervek olyan mechanikus igénybevételnek vannak kitéve, 
melyek befolyásolhatják maguknak a szerveknek az élettartamát.  

 

 

FIGYELEM: 

Amennyiben a ventilátort 30 percet meg nem haladó, változó sebességű munkaciklusban 
használják, ehhez a munkaciklushoz a FVI Műszaki Irodájának jóváhagyása szükséges, 
amely ezt elfogadja és gondoskodik a karbantartási időközök és a ventilátor életciklusa 
csökkenésének közléséről.  

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátor széles sebességmezőben történő működése jelentős vibrálást vonhat maga után 
a rendszer - melynek a ventilátor csak egy alkotórésze - jól meghatározott rezonanciás 
frekvenciája tekintetében. 

Kerülje a strukturális rezonanciával egybeeső sebességen történő működtetést, ha pedig ez 
nem lehetséges, módosítson egy olyan tényezőn, amely a rendszer rezonanciás frekvenciáján 
változtatni tud, például eltérő típusú lengéscsillapítók használatával. 

 

Ha a ventilátor menetirányán változtatni kell, vagy újra kell indítani, a műveletet kizárólag csak akkor lehet 
végezni, ha a forgórész pihenő helyzetben van (teljesen áll). 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátor mozgásirányának változtatása, vagy a forgórész ellenforgási irányú indítása a 
forgórész lapátok és/vagy agy törését okozhatja a fém részek potenciális kivetésével. 

 

Mozgó részek nem eredeti cserealkatrésszel történő helyettesítése, a tervezettől eltérő működési állapotokat 
idézhet elő, ha azok különböző alapanyagból készültek (például inox AISI 304, inox AISI 316L vagy Corten). 

 

 

FIGYELEM: 

Tartsa be a katalógusban feltüntetett maximális sebességeket a hőmérséklettől függően; 
rozsdamentes acél forgórész tekintetében ezek a sebességek 10%-al csökkentendők, 
rozsdamentes acél közlőműtengely tekintetében ezek a sebességek 20%-al csökkentendők; 
tartsa be a ventilátorhoz mellékelt közlőmű kártyákon feltüntetett információkat. 

 

Egy jelentősen alacsonyabb sebességen történő működés, azaz a névleges sebesség 40%-os mértékéig 
(hacsak a FVI ettől eltérően nem határozta meg) kockáztathatja a motor és a csapágyak hűtését a 
hőmérséklet emelkedésnek betudható lehetséges helytelen működés következményével. A villamos rész 
tekintetében ajánlatos a használónak és a beszerelőnek megfelelő védelmet előirányozni a hajtóműn vagy a 
motoron, esetleg hőérzékelő elem alkalmazásával, vagy ha szükséges egy szervoventilációs motor 
használatával. 

Kerülni kell a szerkezet rezonanciás jelenségeit, melyek bizonyos forgási sebességeknél fordulhatnak elő, 
és amelyek negatív következményekkel járhatnak annak integritása tekintetében. 
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FIGYELEM: 

Kis frekvenciájú rezonanciás jelenségek veszélyeztethetik a szerkezet integritását. 

 

3.8.6 Zajkibocsátásokkal kapcsolatos veszélyek 

A FVI ventilátorai tervezésénél ügyel arra, hogy az általuk képzett zajt a lehető leginkább kiküszöbölje. 
Ennek ellenére a ventilátorok normál működésük közben zajforrásként viselkednek. 

A zajkibocsátás spektruma a ventilátor méret és szerkezeti jellemzőin túlmenően a használati módozattól is 
függ (fordulatszám, kezelt közeg, stb.). 

A FVI, a TUV-el együttműködésben teszt laboratóriumában gondoskodott a ventilátorok zajkibocsátásának 
méréséről az EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347 normáknak megfelelően. 

A teszteket a jelen gépkönyv tárgyát képezőkhöz hasonló gépeken végeztük, és a kapott zajteljesítmény 
illetve zajnyomás értékeit a 3-4 táblázat, 3-5 táblázat, 3-6 táblázat és 3-7 táblázat tünteti fel. 

 

 

FIGYELEM: 

A vibrálások és zaj közvetlen korrelációban áll. A  vibrálások minimálisra csökkentése céljából 
a megfelelő telepítéshez adott javaslatok betartása ugyanolyan fontos a zaj csökkentése 
céljából is. 

 

Mivel a ventilátor által kibocsátott zajt külső és exogén tényezők is befolyásolhatják, melyek hatással 
lehetnek a teljes zajkibocsátásra, és amelyek az alábbiak lehetnek: 

 a helyiség méretei, ahová a ventilátort telepítik 

 a ventilátor közelében statikus elemek (például falak) jelenléte 

 zajforrás tárgyát képező más gépek jelenléte 

a FVI kéri a használót, hogy végezze el a környezeti zajszint mérését. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy 
más működő gépek jelenléte "hatás halmozódást" és rezonanciákat idéz elő, melyek a környezet zaját 
megsokszorozzák. 

Továbbá szűk helyiségek esetén, vagy amennyiben a ventilátor falak közelében kerül felszerelésre, a 
szerkezetek (falak és plafon) visszaverődési és rezonanciás hatása "exponenciális". 

 

 

FIGYELEM: 

Kerülje a ventilátor olyan helyeken történő elhelyezését, melyek a zajszintet növelhetik. 

 

A munkások zajnak történő kitételéből eredő veszélyek meghatározása nem a FVI feladata, amely csupán 
annak kimutatásához alkalmazott értékek, szórások, normák vagy kritériumok feltüntetésére korlátozódik. 

A hatályos előírásoknak megfelelően a használónak  kell mérlegelnie, erre vonatkozó vizsgálatokkal a 
kezelők zajszintnek történő kitételének fokát, az alábbiak meghatározásával: 

 a zajforrások és relatív jelentőségük 

 a kezelő zajnak történő kitétele átlagos ideje 

 a közvetlen és visszaverődött zaj nagysága 

 a szerkezetek, és nem a levegő által közvetített zaj 
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FIGYELEM: 

Kerülje azokat a munkahelyzeteket, melyek a kezelő számára a zaj veszélyét növelik. 

 

 

FIGYELEM: 

A zajnak történő kitétel idejének csökkentése illetve Személyes Védőeszközök használata 
csökkenti a zajból származó veszélyeket. 

 

Ha a zajnak történő kitétel túllépi a 80 dBA mértékű zajnyomást, a munkadónak biztosítani kell a dolgozók 
számára a zaj ellen védő személyes védőfelszereléseket, és ha ez a kitétel megegyezik, vagy túllépi a 85 
dBA értéket, a munkaadónak minden lehetséges lépést meg kell tennie annak garantálása érdekében, hogy 
a zaj ellen védő személyes védőfelszerelést a dolgozók hordják is. 

 

 

FIGYELEM: 

100 dBA értéket meghaladó zajnyomás esetén a dolgozók akkor is ha rendelkeznek 
személyes védőfelszerelésekkel, csak akkor léphetnek a ventilátor közelébe, ha az ki van 
kapcsolva. 

 

3.8.7 A zajossági adatokra vonatkozó általános információk 

 

LwA zajteljesítmény  szint 

A dBA-ben kifejezett zajteljesítmény átlagos értéke (A skála alapján mért érték), melyet a szívó és szállító 
vezetékkel kialakított ventilátor környezetébe sugároz. 

Az érték 1,226 Kg/m3 sűrűségű szállított levegőre vonatkozik a forgórész megengedhető legmagasabb 
forgási sebességén, és a görbe optimális pontján történő működésénél. 

Feltételezzük, hogy a ventilátor szabad térben kerül elhelyezésre, vagy mindenképpen egy olyan méretű 
helyen, hogy ne okozhasson említésre méltó visszaverődéseket, továbbá sima és merev felületen. 

Nem vesszük figyelembe a zajosság teljes értékéhez történő lehetséges hozzájárulásnak a motor, a 
közlőmű rendszer és az esetleges tartozékok által okozott zajosságot. 

Nem tekintjük továbbá befolyásoló tényezőnek a beszerelés környezete alapzajának értékét. 

 

LpA zajnyomás  szint 

A zajnyomás átlagos átmeneti értékeinek átlaga, melyet a szívó és szállító vezetékkel kialakított ventilátor a 
környezetébe sugároz. 

A nyomás értékek a ventilátort körülvevő mérési felületen kerülnek regisztrálásra (paralelepipedon mérési 
felület). 

Tapasztalati úton a zajnyomás mérések a hivatkozási felületeken elhelyezett 8 mikrofon álláson keresztül 
történnek, a ventilátor forgási tengelyével megegyező magasságon  (lásd a 3-7 ábrát).  

A zajnyomás értéke dBA-ben kerül kifejezésre (az A skála szerint mért érték). 

Az érték 1,226 Kg/m3 sűrűségű szállított levegőre vonatkozik a forgórész megengedhető legmagasabb 
forgási sebességén, és a teljesítmény görbe optimális pontján történő működésénél. 

A feltüntetett értékek egy méteres mérési távolságra vonatkoznak. 

Feltételezzük, hogy a ventilátor szabad térben kerül elhelyezésre, vagy mindenképpen egy olyan méretű 
helyen, hogy ne okozhasson említésre méltó visszaverődéseket, továbbá sima és merev felületen. 

Nem vesszük figyelembe a zajosság teljes értékéhez történő lehetséges hozzájárulásnak a motor, a 
közlőmű rendszer és az esetleges tartozékok által okozott zajosságot. 

Nem tekintjük továbbá befolyásoló tényezőnek a beszerelés környezete alapzajának értékét. 
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A pont, ahol a zajnyomás a legmagasabb általában a szállító csővezetéknél (a csővezetéken kívül) található, 
és az értéke az átlagértékhez képest 3-4%-al magasabb. 

 

  

 

 

 

3-7 ábra Mikrofon mérési állások 

 

Hivatkozási normatívák 

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. 

I 

Csapszeges vízszintes 
vágás 

MIKROFON ÁLLÁS 

Csővezetékeken kívüli mérések 
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KIBOCSÁTOTT ZAJTELJESÍTMÉNY Lw(A) (dBA) - Centrifugális ventilátorok 

 Sorozat 

Nagyság 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 

Szórás + 3dB 

3-4 táblázat Kibocsátott zajteljesítmény Lw(A) (dBA) 
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KIBOCSÁTOTT ZAJTELJESÍTMÉNY Lw(A) (dBA) - Centrifugális ventilátorok 

 Sorozat 

Nagyság 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) csak szívásnál vezetékezett és maximális szinkron sebességen 

Szórás + 3dB 

 

3-5 táblázat Kibocsátott zajteljesítmény Lw(A) (dBA) 
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KIBOCSÁTOTT ZAJNYOMÁS Lp(A) (dBA) - Centrifugális ventilátorok 

 Sorozat 

Nagyság 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 

Szórás + 3dB 

 

3-6 táblázat Kibocsátott zajnyomás Lp(A) (dBA) 
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KIBOCSÁTOTT ZAJNYOMÁS Lp(A) (dBA) - Centrifugális ventilátorok 

 Sorozat 

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

181           84             

201           84             

221           84         83   

251 86         84         83   

281 86 64       84         83   

311 87 65       85 78       83   

351 87 69       86 80       84 83 76 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1121 93   93 94 87             89 93 

1251 94   94 94               93 97 

1401 94     93                 

1601 95     93                 

1801 95     93                 

2001 96     94                 

1)  csak szívásnál vezetékezett és maximális szinkron sebességen 

Szórás + 3dB 

 

 3-7 táblázat Kibocsátott zajnyomás Lp(A) (dBA) 
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4 SZÁLLÍTÁS, MOZGATÁS ÉS TÁROLÁS 

 

A ventilátor emelési és mozgatási művelete veszélyes helyzeteket idézhet elő a kezelők számára; ezért 
javasoljuk, hogy tartsa be a FVI által adott utasításokat és használjon ehhez alkalmas felszereléseket. 

 

4.1 Emelés és mozgatás 

Javasoljuk, hogy a ventilátor vagy annak egyes részei minden emelési és mozgatási műveletét igen 
óvatosan végezze, ütődéseket elkerülve, melyek veszélyeztethetik a megfelelő működést, vagy sérüléseket 
okozhatnak a burkolt részeken. 

Kizárólag a ventilátor emeléséhez előirányzott pontokat használja, és a terhet egyenletesen ossza el. 

 

 

Az emelési pontokat a piktogramok tüntetik fel. 

 

 

FIGYELEM: 

A használó vállalja a felelősséget a legmegfelelőbb felszerelések és kötelek, kötések vagy 
láncok kiválasztásának tekintetében úgy célszerűségük, mint teherbírásuk 
figyelembevételével. Az emeléshez és mozgatáshoz ne használjon a piktogramok által 
feltüntetettekétől eltérő zónákat vagy pontokat. 

 

 

 

4.2 A ventilátorhoz nem csatlakoztatott részek emelésére vonatkozó általános 
figyelmeztetések 

 

Előfordulhat, hogy szállítási okokból a ventilátor bizonyos részei nincsenek összeszerelve. 

 

 

FIGYELEM: 

Minden szállítási, telepítési és szerelési műveletet kizárólag szakképzett személyzet 
végezhet. 

A géphez nem csatlakoztatott, vagy szerelt részek mozgatása megfelelő szállítóeszközökkel 
történhet.  

A megfelelő mozgatás céljából vegye figyelembe a FVI által a súlyok tekintetében adott 
útmutatásokat. 

 

 

Általában nincs szükség különleges, és kifejezetten e célra készült felszerelésekre a ventilátor 
részei emelésének tekintetében. 
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4.3 A ventilátorok emelésének módozata 

4.3.1 A centrifugális ventilátorok emelése 1-9-12 kivitelben 

Az 1. kivitelezésű ventilátorok motor nélkül kerülnek leszállításra; az emeléshez a szerkezeten e célra 
létrehozott lyukakat kell használni (a 4-1 ábrán feltüntetettek alapján) melyek egymással szembeni részeken 
és a piktogramok által feltüntetett gravitációs központ felett találhatók. 

 

Ez esetben ajánlatos egy két ágú lánchevedert alkalmazni, melyet a használónak úgy kell kiválasztani, hogy 
az megfeleljen a ventilátor tömegének és különösen pedig meg kell győződnie arról, hogy a maximális üzemi 
terhelése (WLL) az emelendő teherrel egyenlő, vagy annál több legyen. 

 
A több ágú (3 vagy 4) hevederek, melyeket kevesebb számú ággal használnak a hevedert összetevő ágak 
számánál, a maximális üzemi terhelésnél (WLL) alacsonyabb terhelés mellett kell használni a hevederen 
feltüntetetthez képest, az UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7 normában feltüntetett tényezők alkalmazásával. 
Ajánlatos a nem használt ágakat összekapcsolni, hogy csökkentse annak a veszélyét, hogy szabadon 
lengjenek, vagy hogy beakadjanak a teher mozgatása közben. 
 
Minden egyes használat előtt meg kell vizsgálni a hevedert, hogy nyilvánvaló sérüléseket vagy kopásokat 
észrevegyen. 
 
A heveder kapcsolási módjának tekintetében ajánlatosabb az egyenes ágú. Ez esetben az alsó végek 
közvetlenül a kapcsolási pontokhoz csatlakoznak. A kampókat úgy kell kiválasztani, hogy a teher a kampó 
közepére helyezkedjen elkerülve azt, hogy a kampó egyik vége tartsa a terhet, továbbá a kampók végeinek 
kifelé kell fordulniuk, hacsak úgy nem tervezték őket, hogy eltérő módon kerüljenek használatra. 
 
Az emelő működésbe hozása előtt ajánlatos meggyőződni arról, hogy a teher szabadon mozogjon és ne 
gátolják csatlakozó elemek vagy más akadályok. 
 
Ajánlatos a kezeit és a test más részeit távol tartani a láncoktól, hogy megelőzzön esetleges sérüléseket 
amikor a láncok megfeszülnek. Amikor készen áll a felemelésre, a működésbe helyezés előtt a laza láncot 
meg kell feszíteni. A terhet lassan kell emelni és ellenőrizni kell, hogy biztonságos legyen illetve, hogy az 
előirányzott állásban történjen. Az emelési műveltek ütemezéséhez és kezeléséhez, valamint egy 
biztonságos munkavégzési módozat alkalmazásához az ISO 12480-1-et kell hivatkozásul venni. 

 

 

 

4-1 ábra Az 1. kivitelezésű centrifugális ventilátorok emelési példája 
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4-2 ábra A 9. kivitelezésű centrifugális ventilátorok emelési példája 

 

 

 

 
 

 4-3 ábra A 12. kivitelezésű centrifugális ventilátorok emelési példája 

 

 

4.3.2 A centrifugális ventilátorok emelése 4. kivitelben 

A 4. kivitelezésű ventilátorok motorral rendelkeznek és az emelésükhöz kizárólag a szerkezeten lévő e célra 
kialakított lyukakat szabad használni (ahogy a 4-4 ábra tünteti fel) melyek egymással szembeni részeken és 
a gravitációs központ felett helyezkednek el, illetve amelyeket megfelelő piktogramok jelölnek. 

 

Az emelési kritériumok tekintetében a 4.3.1 pontban feltüntetett észrevételek érvényesek. 
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4-4 ábra A 4. kivitelezésű centrifugális ventilátorok emelési példája 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátorok emeléséhez soha nem szabad a motor szemescsavarait használni. 
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4.3.3 A dupla szívású centrifugális ventilátorok emelése 
 
A dupla szívású ventilátorok rendelkeznek motorral, és az emeléshez kizárólag a szerkezeten e célre 
létrehozott lyukakat szabad használni (a 4-5 ábrán feltüntetettek alapján), melyek a gravitációs központ körül 
oszlanak el, és amelyeket megfelelő piktogramok jelölnek. 

Ez esetben ajánlatos egy négy ágú lánchevedert alkalmazni, melyet a használónak úgy kell kiválasztani, 
hogy az megfeleljen a ventilátor tömegének és különösen pedig meg kell győződnie arról, hogy a  maximális 
üzemi terhelése (WLL) az emelendő teherrel egyenlő, vagy annál több legyen. 

Noha továbbra is érvényesek az emelési módozatra vonatkozó, 4.3.1 pontban feltüntetett észrevételek, 
megjegyezzük, hogy mivel a kapcsolási pontok nem egy sima felületen vannak és nem szimmetrikus 
helyzetben a gravitációs központhoz képest, előfordulhat, hogy a teher aszimmetrikusan kerül emelésre. 
Az UNI EN ISO 818-6 normatíva szerint a teher szimmetrikusnak tekinthető ha minden alábbi feltételnek 
megfelel: 
a) a teher a megjelölt maximális üzemi terhelés (WLL) 80%-ánál alacsonyabb; 
b) a láncheveder ágainak valamennyi szöge a függőlegeshez képest nem kevesebb, mint 15°; 
c) a heveder ágainak minden szöge a függőlegeshez képest 15°-os íven belül van egymáshoz képest; 
d) három vagy négy ágú heveder esetén a síkszögek 15°-os íven belül vannak egymáshoz képest. 
Ha a fenti feltételek nem kerülnek egyidejűleg kielégítésre a terhet aszimmetrikusnak kell tekinteni, és az 
emelést egy a heveder biztonságos terhelésének megállapítására illetékes személyre kell bízni. 
Alternatívaként aszimmetrikus teher esetén a heveder emelési maximális terhelése a megjelölt maximális 
üzemi terhelés (WLL) fele lehet. 
Ha a teher megdől, le kell ereszteni és a felkapcsolásán változtatni. Ez úgy eszközölhető, hogy egy vagy két 
ágon megfelelő rövidítő eszközt alkalmaz. A rövidítő eszközöket a gyártó utasításainak megfelelően kell 
használni. 

 

 

 4-5 ábra Dupla szívású centrifugális ventilátorok emelési példája 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátorok emeléséhez soha nem szabad a motor szemescsavarait használni. 
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4.3.4 A centrifugális ventilátorok emelése 8. kivitelben 

Az 8. kivitelezésű ventilátorok rendelkeznek motorral, és az emeléshez kizárólag a szerkezeten e célra 
létrehozott lyukakat szabad használni (a 4-6 ábrán feltüntetettek alapján). 

Az emelési piktogramok a szerkezeten a ventilátor súlyának kiegyenlítéséhez legalkalmasabb lyukak 
közelében kerültek elhelyezésre.  

Az emelési útmutatásokhoz a 4.3.3 pontban feltüntetett észrevételek érvényesek. 

 

4-6 ábra A 8. kivitelezésű centrifugális ventilátorok emelési példája 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátorok emeléséhez soha nem szabad a motor szemescsavarait használni. 
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4.3.5 Szekrénybe csomagolt ventilátorok emelése  

 

A szekrény tömege és súlypontja a csomag külsején kerül feltüntetésre. 

A szekrény targoncával történő emelésénél az emelési pontokat két, csúcsával lefelé néző fekete 
háromszög jelzi.  

A FVI gondoskodik a ventilátor vagy annak egyes részei szekrényen belüli stablitásának biztosításáról, a 
csomagolóanyaghoz kötött merev csatlakozókon keresztül, hogy elkerülje a tartalmának hirtelen 
elmozdulását. 

A targoncával történő mozgatás alatt mindenesetre fennáll az instabilitás vagy a stabilitás elvesztésének 
veszélye, a jármű előre nem látható manőverei miatt. Az ezzel kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében 
gondoskodni kell arról, hogy a mozgatási műveletek sima, és nem érdes vagy rögös felületen történjenek a 
targonca és az azon lévő teher tekintetében. Mindenesetre a targoncával minimális sebességen kell haladni, 
és a tehernek is a minimális magasságon kell lennie. 

Mivel a teher stabilitása akkor biztosított, amikor a teher súlypontja az emelési ponthoz képest 
alacsonyabban és a függőlegesen van, ajánlatosabb a szekrényt emelő kötésekkel és/vagy láncokkal 
felemelni.  

 

 

FIGYELEM: 

Emelés előtt ellenőrizze: 

 hogy az emelő eszközök kapacitása a tehernek megfelelő legyen 

 hogy ezen eszközök állapota megfelelő legyen 

 hogy megfelelően eszközölte-e a biztonsági kapcsolás műveletét 

 hogy az emelési pontot a teher súlypontjának csúcsára helyezte 

 hogy a kezelő, aki a felkapcsolást végezte, elhagyta-e az emelési zónát 

 

 

FIGYELEM: 

Az emelési pontnak a teher súlyponti függőlegeséhez képesti középponttól történő jelentősen 
eltérő állásba helyezése emeléskor a teher veszélyes ingadozását idézheti elő. 

 

A teher emelését a tartófelületről nagyon lassan kell végezni, hogy azonnal azonosítani tudja a lehetséges 
ingadozások irányát. Ha a tartófelületről történő emelés kezdete után olyan nagyságú ingadozásokat 
tapasztal, melyek veszélyesek lehetnek emberek és tárgyak számára, célszerű az ingadozás csökkenését 
megvárni, mielőtt a helyváltoztatást eszközölné. 
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4-7 ábra  Szekrénybe csomagolt ventilátorok emelési példája 

 

 

 

 

4.4 Tárolás 

Amennyiben a ventilátort raktározni, vagy tárolni kell ügyeljen arra, hogy védje az időjárás viszontagságaitól 
és a nyirkosságtól, a portól valamint a légköri, illetve környezeti negatív hatásoktól.  

 

 

FIGYELEM: 

A raktározás és tárolás alatt gondoskodjon a szívó- és nyomónyílások lezárásáról. 

 

Ajánlatos időszakos vizsgálatokat végezni a ventilátor megfelelő tárolási állapotának ellenőrzése céljából, és 
a forgórészt kb. havonta egyszer kézzel megforgatni, hogy elkerülje a csapágyak deformálódását. 
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5 TELEPÍTÉS 

 

5.1 Általánosságok 

 

 

FIGYELEM: 

Minden szerelési műveletet kizárólag szakképzett személyzet végezhet. 

 

 

Általában nincs szükség különleges, és kifejezetten e célra készült felszerelésekre a ventilátor 
részei szerelésének tekintetében. 

A különleges eljárást igénylő részek szerelése esetén a FVI a gondoskodik kiegészítő 
információk nyújtásáról, a műveletek megfelelő elvégzése céljából. 

 

A ventilátor elhelyezéséhez nincs szükség különleges alapzatokra. Elég egy jól szintezett betonfelületet 
kialakítani, mely alkalmas a ventilátor súlyát elbírni és a normál működésű motornak betudható dinamikus 
igénybevételnek ellenállni. 

 

A FVI a ventilátor tervezése és kivitelezése során a lehetőségeinek megfelelően különös figyelmet fordít a 
vibrációk keletkezésének kiküszöbölésére. A használónak és/vagy szerelőnek a telepítéskor gondoskodnia 
kell olyan intézkedések eszközléséről, melyek a komplett rendszer (ventilátor-vezetékek) vibrálását a 
minimálisra csökkentik. 

 

 
 

 

Ajánlatos antivibrációs kötéseket és tartóegységeket használni, a ventilátor működése alatti 
vibrálások terjedésének minimálisra csökkentése érdekében. 

Javasoljuk, hogy a ventilátort a megfelelő rögzítési pontokon keresztül rögzítse, hogy az 
indítási fázisban elkerülje a felborulását, vagy elmozdulását. 

 

A tartóalapzatnak vízszintesnek és simának kell lennie, a tartóelemek torziójának és elmozdulásának 
elkerülése érdekében: amennyiben szükséges, megfelelő fém távköztartókat kell elhelyezni az alapzat és a 
talpazat között a tökéletes illeszkedés elérése érdekében. Használja az előre kialakított rögzítési pontokat és 
győződjön meg arról, hogy a csavarok rögzítése ne deformálja a ventilátor szerkezetét. 

 

 5-1 ábra A ventilágorok rögzítési pontjainak példái  

 

A tartófelületnek elég merevnek kell lennie ahhoz, hogy a ventilátor normál vibrálását elviselje, és ne legyen 
szerkezeti rezonancia jelenség tárgya.  

Amennyiben a ventilátor a talajhoz képesti magasabb szerkezetekben került felszerelésre, ajánlatos a 
szerkezet vibrálását ellenőrizni.  

Fori di fissaggio Fori di fissaggio Fori di fissaggio rögzítőfuratok rögzítőfuratok 

 

rögzítőfuratok 
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A ventilátor telepítésére szánt tartószerkezet műszaki jellemzőinek meghatározásához szükséges és 
elégséges paraméterek az alábbiak: 

 a ventilátor statikus terhe 

 a ventilátor dinamikus terhe 

 súlypontjának helyzete 

Ezek az adatok feltüntetésre kerülnek a jelen gépkönyvben ismertetett ventilátorral együtt átadott SCHT01 
műszaki táblázatban, vagy a helyfoglalási rajzon. 

Ugyanezen táblázatban feltüntetésre kerülnek a használandó lengéscsillapítók és antivibrációs kötések 
típusára vonatkozó műszaki adatok is. 

 

 

A FVI nem tartja  műszakilag elfogadhatónak a szerkezet hegesztésen keresztüli alaplaphoz 
rögzítését. 

 
A ventilátorhoz csatlakozó csővezetékek megtartásáról külön kell gondoskodni, azoknak koaxiálisoknak kell 
lenniük a ventilátor szívó és szállító nyílásaihoz képest, a csavarok rögzítésének betudható deformálódások 
elkerülése érdekében.  

 

 

FIGYELEM: 

Minden telepítési műveletet csakis és kizárólag képzett, erre engedéllyel és megfelelő 
felszereléssel rendelkező szakember végezhet. 

 

 

FIGYELEM: 

A beszerelési fázis alatt ellenőrizni kell, hogy megfelelő hozzáférési helyek meglétét 
biztosítsák, melyekre a különböző karbantartási fázisok alatt lesz majd szükség. 

 
 

5.1.1 Elhelyezési minimális távolságok  

A rendelkezésre álló hellyel összeegyeztethetően ajánlatos (a közeg szívónyílásba történő megfelelő 
bemenetének garantálása érdekében) a csővezetékhez csatlakoztatott szívó ventilátorok tekintetében egy a 
ventilátor nagyságánál (mérete az azonosító tábláról leolvasható) kb. 2,5-szer nagyobb egyenesvonalú 
vezetéket kialakítani. A művelet eredménye 1000-el elosztva a javasolt távolságot (méterben) eredményezi. 

 

 5-2 ábra Minimális elhelyezési távolságok szívó csővezeték esetén 

Ha a ventilátor szabad szívónyílással működik, ezt falaktól vagy más gépektől távol kell elhelyezni, azaz 
legalább a ventilátor nagyságának (azonosító tábláról olvasható le) 1,5 szeres távolságára. A művelet 
eredménye 1000-el elosztva a minimálisan szükséges távolságot (méterben) eredményezi. 
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 5-3 ábra Minimális elhelyezési távolságok szabad szívásnál 

 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátor azon szívási zónájába, mely nulla kapacitással 5000 Pa-t meghaladó depressziót 
képes létrehozni, tilos a személyzetnek belépnie még akkor is, ha szakemberről van szó. 

 

 

5.2 A centrifugális ventilátorok telepítése  

 

5.2.1 Egyszerű szívású centrifugális ventilátorok 

Az 1-8-9-12 kivitelezésű ventilátoroknál, melyek két vagy több részre bontva kerülnek leszállításra az alábbi 
fázisokat kell követni (a számozás az 5-4 ábrára vonatkozik az 1-9-12 kivitelezésű ventilátoroknál, és az 5-5 
ábrára a 8 kivitelezésű ventilátoroknál): 

 

Fázis Művelet Leírás 

1 A ház [1] (vagy ha több 
részre van bontva, az alsó 
részének [1b], 5-5 ábra) az 
elhelyezése. 

A házat az alapzaton kell elhelyezni oly módon, hogy a 
csapszegekkel történő rögzítése ne okozzon feszüléseket és 
deformálódásokat, ahol pedig szükség van rá, használjon 
távköztartókat az elhelyezési pontokon. 

2 A motorbak elhelyezése [2] 
(az esetben, ha a háztól 
külön áll). 

Az 1. fázishoz hasonlóan járjon el. 

3 A csapágyházak elhelyezése 
[3] (a 4. kivitelezés 
kivételével). 

A FVI  ventilátorok az alábbi csapágyház típusok egyikével vannak 
felszerelve: 

ST típusú monoblokk csapágyházak golyós- és/vagy 
görgőscsapágyakkal (lásd a 9-1 táblázatot). 

SN típusú állócsapágyházak beálló golyós- és/vagy 
görgőscsapágyakkal (lásd a 9-2 táblázatot). 

A csapágyak tengelyre töténő szerelése során célszerű az alábbi 
általános útmutatásokat betartani: 

a golyós- vagy görgőscsapágyas állócsapágyház  esetén szerelje a 
csapágyakat a tengelyen lévő megfelelő helyre anélkül, hogy 
rögzítené őket. 

Helyezze a csapágyház alsó részét a motorbakra, helyezze fel a 
rögzítő csavarokat és anyákat, de ne rögzítse őket. Helyezze el 
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Fázis Művelet Leírás 

úgy a tengelyt, hogy a csapágy a helyére illeszkedjen a 
csapágyházban, rögzítse a csapágyat a visszamaradó hézag 
ellenőrzésével a 8-3 táblázatban és a 8-4 táblázatban feltüntetett 
értékek szerint, a kúpos persely rögzítése közben. Az 
állócsapágyházakban a fedelek nem cserélhetők. Utolsóként 
rögzítse a csapágyházakat a motorbakhoz a csavarok és anyák 
meghúzásával. 

A csapágyházak elhelyezésének lehetővé kell tennie a tengely 
szintszabályozását, és a forgórész illetve a szívónyílás közötti 
megfelelő távolság biztosítását (lásd 7. fázis). 

4 A forgórész tengelyre 
illesztése [4]. 

 

Ellenőrizze, hogy a kapcsolási felületek esetleges sorjáktól vagy 
szennyeződésektől mentesek legyenek, ha pedig mégis lenne 
rajtuk, egy reszelővel, vagy csiszolólappal távolítsa el. Ellenőrizze a 
tengely átmérőjét. 

 

Ha szükséges, csökkentse a motor tengelyének átmérőjét, amíg a 
névleges szintjét el nem éri +0/+5 micron tűréshatárral. A túl nagy 
holtjátékú szerelés vibrálásokat idéz elő. A túl erős szerelés 
deformálódásokat, vibrálásokat okoz és nehézkessé teszi a 
forgórész levételét. 

Helyezze a csapot a megfelelő vájatba és vonja be a tengely 
felületét egy vékony zsírréteggel. Illessze fel a forgórészt 
ellenőrizve, hogy merőleges legyen a motor, vagy a 
csapágyház tengelyének vonalára. Alapvetően fontos, hogy a 
művelet ellenállás nélkül történjen és csakis a rögzítőcsavar 
által gyakorolt erő hatása alatt. Ne rögzítse teljesen az agy 
csavarát, amíg a végleges beállítás meg nem történik. 

5 A ház összeszerelésének a 
befejezése (csak a több 
részre bontott házak esetén: 
például [1a], 5-5 ábra). 

A forgórész összeszerelése után kell eszközölni. Kenje be az 
érintkező felületeket ragasztóval és helyezze el a (ventilátorral 
adott) tömítőzsinórt. Helyezze el a ház részeit valamennyi csavar 
és anya meghúzásával. 

 

Az elhelyezési művelet közben ügyeljen arra, hogy ne ütközzön a 
forgórésznek, mivel az erős ütések veszélyeztethetik annak 
egyensúlyát. 

6 A szívónyílás összeszerelése 
[5] (csak a vele rendelkező 
ventilátoroknál). 

A szívónyílást a ház oldala és a szívó csővezeték pereme között 
kell rögzíteni. Úgy vízszintesen, mint függőlegesen el lehet 
mozdítani, hogy a lehető legjobban központosítsa a forgórésszel   
(lásd a 10.1.2 pontot a 10-1 ábrán 10-2 ábrán és a 10-3 ábrán). 

A csavarokat és anyákat azt követően kell meghúzni, hogy 
ellenőrizte a szívónyílás forgórésszel történő központosítását. Ez 
utóbbit kézzel kell megforgatni, hogy meggyőződjön arról, hogy 
nem érintkeznek-e az egyes részek. Különálló motorbakkal 
rendelkező ventilátorok esetén, melyek magas (300 °C-ot 
meghaladó) hőmérsékleten működnek, a lehető legkisebb hézagot 
kell biztosítani a szívónyílás alsó része és a forgórész ellentárcsája 
között. 

Két fél részből álló házú ventilátorok szívónyílásán, valamint a FR, 
FS és DFR sorozatúak esetén, ha azt közvetlenül a FVI szereli be, 
a központosítást követően TCEI hivatkozási csavarok kerülnek rá 
felhelyezésre, az esetleges le- és felszerelési műveletek 
könnyítése céljából az eredeti központosítás fenntartásával.  
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Fázis Művelet Leírás 

7 A tengely szintbeállítása. (a 
4. kivitelezés kivételével) 

Ezt az ellenőrzést minden csavar és anya teljesen meghúzott 
állapota mellett lehet eszközölni.  

 

FONTOS: 

Különálló motorbakkal rendelkező ventilátorok esetén, melyek 
magas (300 °C-ot meghaladó) hőmérsékleten működnek, a ház és 
a motorbak közötti rögzítést biztosító csavarok és anyák végleges 
rögzítését a működési hőmérséklet elérésekor kell eszközölni. 

Ellenőrizze a tengely házhoz képesti merőlegességét és 
szintbeállítását. Ellenőrizze a forgórész és szívónyílás közötti 
pontos és állandó távolságot. A megfelelő állás a csapágyházak 
enyhe felemelésével és elmozdításával érhető el. Minden csapágy 
önbeálló, ennek ellenére a ventilátor tökéletes működése és a 
tömítések megfelelő zárása érdekében szükséges, hogy a tengely 
megfelelően legyen az egyenes állócsapágyházakba 
központosítva. 

8a  A tárcsák, az ékszíjak 
felszerelése az 1,9 és 12 
kivitelezéseknél [6, 5-4 ábra ] 
és a vonatkozó feszítés (a 4 
kivitelezés kivételével) 

Kizárólag az 1, 9 és 12 kivitelezésű ventilátoroknál: lásd az 5-4 
ábrát. A részletes műveletek az 5.3 fejezetben és a 10.4 fejezetben 
kerülnek feltüntetésre. Lásd a 8.4 fejezetet a feszítéshez. 

8b A rugalmas tengelykapcsoló 
felszerelése [6, 5-5 ábra] a 8. 
kivitelezésnél és a vonatkozó 
szabályozások 

Csak a 8 kivitelezésű ventilátoroknál: lásd az 5-5 ábrát. A 
végezendő műveletek részleteihez a tengelykapcsoló gyártója által 
adott vonatkozó utasításokat vegye hivatkozásul, melyek a FVI 
által a ventilátorral együtt adott dokumentáció részét képezik. 

9 

 A magas 
hőmérsékleten működő 
ventilátorok esetén 
szükséges lehet olyan 
védőburkolatok felszerelése, 
melyek megakadályozzák a 
70°C-nál magasabb 
hőmérsékletű felületekkel 
történő érintkezést  

10 Esetleges ház motorbak 
csatlakozó kengyelek 
felszerelése csak a 8 
kivitelezésű ventilátoroknál 
[7, 8 - 5-5 ábra] 

Végezze el a kengyelek felszerelését ügyelve arra, hogy a rögzítő 
furatok egybeessenek a motorbakon lévő furatokkal. A szerelés 
végén az egésznek a 10.6 fejezet 67. számú fényképén 
feltüntetettekéhez hasonlónak kell lennie. 

11 Az esetleges tartóegységek 
és tengelykapcsolók 
védőburkolatának 
felszerelése 8 kivitelezésű 
ventilátoroknál [10, 11 - 5-5 
ábra] 

Végezze el a védőburkolatok felszerelését ügyelve arra, hogy a 
rögzítő furataik a motorbakon lévő furatokkal egybeessenek. 

 

5-1 táblázat A ventilátor összeszerelése 1-8-9-12 kivitelezésben 

 

Min .850 mm ( hiv. EN13857) 
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5-4 ábra A ventilátor összeszerelése 12. kivitelezésben 

 

 

 

 

5-5 ábra 8 kivietelezésű ventilátor összeszerelése 



 

MVC 02  2. felulv.- 2015 július  57 / 129 

 

 

5.2.2 Dupla szívású centrifugális ventilátorok 

A 6. kivitelezésű ventilátoroknál az összeszerelési sorrend az alábbiakban kerül feltüntetésre (a számozás 
az 5-6 ábrára vonatkozik). 

 

Fázis Művelet Leírás 

1 A ház (vagy, ha több részre 
van bontva, alsó részének) 
elhelyezése [1] . 

Hasonlóképpen, mint az egyszerű szívású ventilátorokra vonatkozó 
1. fázis. 

 

2 A ház összeszerelésének 
befejezése (csak a több 
részre bontott házak esetén). 

Kenje be az érintkező felületeket ragasztóval és helyezze el a 
(ventilátorral adott) tömítőzsinórt. Helyezze el a ház részeit 
valamennyi csavar és anya meghúzásával. 

3 A szívónyílás [6] és a 
csapágyház tartó tárcsa [7] 
elhelyezése. 

A fenti alkatrészeket a közlőmű oldalról szerelje fel. 

 

4 A csapágyházak tengelyen 
történő elhelyezése  [3] 

Mindig SN típusú állócsapágyházak kerülnek felszerelésre (tartsa 
be a 3. fázisban az egyszerű szívású centrifugális ventilátorokhoz 
feltüntetett előírásokat). 

5 A tengely beszerelése [8] 

 

Illessze a házba a tengelyt, melyre a forgórészt már felszerelték. 

6 A szívónyílás [9] és a 
csapágyház tartó tárcsa [10] 
elhelyezése. 

A fenti alkatrészeket a közlőművel szembeni oldalról szerelje fel. 

 

7 A tengely szintbeállítása. Hasonlóképpen, mint az egyszerű szívású ventilátorokra vonatkozó 
7. fázis. 

8 A tárcsák, ékszíjak 
felszerelése [11] és azok 
feszítése 

Csak a 6. és 18. kivitelezésű ventilátorokhoz lásd az 5-6 ábrát és 
lásd a 8.4 pontot a feszítéshez. 

9 

 A magas 
hőmérsékleten működő 
ventilátorok esetén 
szükséges lehet olyan 
védőburkolatok felszerelése, 
melyek megakadályozzák a 
70°C-nál magasabb 
hőmérsékletű felületekkel 
történő érintkezést  

 

 5-2 táblázat A dupla szívású centrifugális ventilátor összeállítása 

 

 

 

 

Min .850 mm (hiv. EN13857) 
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5-6 ábra A dupla szívású centrifugális ventilátor összeállítása 
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5.3 A szíjáttételek felszerelése és beállítása, illetve végső ellenőrzések 

 

Ha a ventilátor ékszíjas közlőművel rendelkezik, a közlőmű felszerelését az alábbiakban feltüntetetteknek 
megfelelően kell végezni:  

 Tisztítsa gondosan meg a kúpos részeket és a persely nyílását mielőtt a tárcsába helyezné. 

 Helyezze a perselyt a tárcsába ügyelve arra, hogy a tárcsa menetes, félkör alakú furatai 
egybeessenek a persely nem menetes félkör alakú furataival. 

 Csavarozza be a peckeket kézzel, de ne húzza őket meg. 

 Helyezze az egészet a tengelyre, miután gondosan megtisztította. 

 Helyezze el a tárcsákat, és ellenőrizze egy vonalzóval egyvonalú elhelyezkedésüket. 

 Végezze el rögzítésüket a csavarok felváltva történő meghúzásával. 

 Szerelje fel az ékszíjakat. 

 Ajánlatos nem erőltetni emelőrúddal az ékszíjakat, nehogy a belső szerkezetük rostjai sérüljenek. 

 Mielőtt a szíjakat megfeszítené, jelöljön meg a feszített oldalon egy bizonyos hosszúságú szakaszt 
(például 100 mm-t), majd a közlőmű forgatásával fokozatosan feszítse meg a szíjakat (a  8.4 Az 
ékszíjak feszítése és tisztítása” pontban meghatározottak szerint) az alábbiaknak megfelelő relatív 
meghosszabbodás eléréséig: 

0.8% egyenletes nyomatéknál; 

1% egyenetlen nyomatéknál. 

 

 
A szíjak túlságos megfeszítése a csapágyakat károsíthatja, és a tengely törését is okozhatja. 

 

 

FIGYELEM: 

A hajlékony tengelykapcsolós  közlőműveknél ellenőrizni kell a megfelelő elrendezést 
működésbe helyezés előtt, mivel előfordulhat, hogy a motorbak deformálódott szállítás 
közben, vagy az alapozó csavarok és anyák rögzítése következtében. 
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5.4 Elektromos csatlakoztatás 

 

 

FIGYELEM: 

A ventilátort az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2004/108/EK direktíva 
előírásainak megfelelően szállítjuk le. Amennyiben a ventilátorral együtt került leszállítására 
az elektromos motor, tekintetében a gyártó garantálja, hogy a fenti direktívának megfelel. A 
telepítést végző szakember felelőssége ellenőrizni, hogy a hálózat, melyre a ventilátort 
telepítik, megfeleljen a direktívának. Amennyiben a motor nem a ventilátorral együtt kerül 
leszállításra, hanem az ügyfél szerelteti fel, kötelező meggyőződnie a direktívának történő 
megfeleléséről.  

 

A ventilátor elektromos ellátását biztosító hálózatnak megfelelő teljesítményűnek kell lennie. 

Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást csak szakképzett személyzet végezheti, és emlékeztetjük, 
hogy az ügyfél felelős az elektromos energiaellátás teljességéért, egészen a motor kapocslécéig. 

Felhívjuk ügyfelünk figyelmét valamennyi, a ventilátor "földeléséhez" szükséges biztonsági feltétel 
kialakításának szükségességére. 

A földelő berendezést a beszerelés országában hatályos normatíváknak megfelelően kell kialakítani, és 
megfelelő időközönként szakképzett személyzetnek ellenőriznie kell. 

A földelő vezeték csatlakoztatását, minden más csatlakoztatás előtt kell elvégezni. 

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatási ábra (lásd az 5-7 ábrát) a tápfeszültség tekintetében álljon rendelkezésre.  

A standard villamos motorok általában mindkét forgási irányban működhetnek. A forgási irány 
megváltoztatásához elég közvetlenül a kapocslécen a tápvezetékek közül kettőt felcserélni. 

 

 

FIGYELEM: 

A telepítő feladata a ventilátor elektromos tápellátó hálózatának megvalósítása az EN 60204-1 
normának megfelelően.   

Különösképpen a ventilátor közelében egy elektromos szakaszolót kell kialakítani, hogy a 
karbantartást végző személyzet közvetlenül vezérelhesse a ventilátor elektromos tápellátását 
(lásd a 9.2.6.3 – Indítási vezérlés és 10.7 – Vészhelyzet leállítási egységek EN 60204-1 
pontokat): 

 

Az elektromos hálózat tervezőjének feladata továbbá indító, normál és vészhelyzet esetén történő leállító 
vezérlők kialakítása a 2006/42/EK GÉPEK DIREKTÍVA I. mellékletének megfelelően.  

 

 

FIGYELEM: 

Az ügyfél és/vagy az elektromos szerelést végző szakember felelőssége a ventilátor 
elektromos csatlakoztatásához használandó egységek és vezetékek méretezése, illetve 
kiválasztása a beszerelésre kerülő motortól, és a hálózatra csatlakozó tápvonaltól függően. 

Az elektromos részen végezendő munkálatokat álló, és a hálózatról elektromosan lekapcsolt ventilátor 
mellett szabad végezni. 

A beszerelés/működésbe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a villamos motor adattábláján feltüntetett adatok 
megfeleljenek az energiaellátó hálózat jellemzőinek. 
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A feltüntetett táblázatok mutató jellegűek: tekintse át a motor gyártója által adott csatlakoztatási ábrát. 

Háromfázisú, egysebességű 
motorok 

Háromfázisú motorok 

Szimpla tekercselés 

Egyes feszültség 

Háromfázisú motorok 

Két különálló tekercselés 

Egyes feszültség 

 
  

Háromszög csatlakoztatás  
Dahlander vagy PAM csatlakoztatás nagy 

sebességhez  
Csatlakoztatás nagy sebességhez  

 
  

Csillag csatlakoztatás  
Dahlander vagy PAM csatlakoztatás kis 

sebességhez  
Csatlakoztatás kis sebességhez  

5-7 ábra Egy és két sebességű motorok elektromos csatlakoztatásának ábrája 

 

5.5 Csővezetékekhez csatlakoztatás  

A ventilátor csőhálózatra csatlakoztatását úgy kell végezni, hogy az egyes részek megfelelően igazodjanak 
egymáshoz, és ne okozzanak elzáródásokat a csőrendszerben a tömítések, vagy rugalmas részek miatt. A 
csővezetékek súlyának tilos a ventilátorra nehezedni, és kerülni kell a gép részeinek csatlakoztatás miatti 
deformálódását is. A ventilátor és szívó és/vagy szállító csővezetékek közötti esetleges rugalmas 
tengelykapcsolókat úgy kell telepíteni, hogy a rugalmas részek ne feszüljenek, és kerülni kell a fém részek 
illetve a tengelykapcsolók közötti érintkezést (lásd az 5-8 ábrát a szerelési tűréshatárokhoz).    

 

 

5-8 ábra – A rugalmas tengelykapcsolók szerelési tűréshatárai 

Elméleti                 Párhuzamos eltolódás              Tengelyirányú nyomás         Szög eltolódás 
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A rendelkezésre álló hellyel összeegyeztethetően ajánlatos (a közeg szívónyílásba történő megfelelő 
bemenetének garantálása érdekében) a csővezetékhez csatlakoztatott szívó ventilátorok tekintetében egy a 
ventilátor nagyságánál (mérete az azonosító tábláról leolvasható) kb. 2,5-szer nagyobb egyenesvonalú 
vezetéket kialakítani. A művelet eredménye 1000-el elosztva a javasolt távolságot (méterben) eredményezi. 

 

 

5-9 ábra Minimális elhelyezési távolságok szívó csővezeték esetén 
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6 AZ INDÍTÁS ELŐTT ÉS UTÁN VÉGEZENDŐ ELLENŐRZÉSEK 

 

6.1 Előzetes ellenőrzések 

 

 

FIGYELEM: 

Az első indításnál végezendő ellenőrzéseket kizárólag álló, és az energiaforrástól elszigetelt 
ventilátor mellett lehet végezni. 

 

A berendezés első indításakor néhány előzetes ellenőrzést kell végezni: 

 Ellenőrizni kell, hogy a ventilátor rendeltetésével összeegyeztethetően kerül-e használatra 

 A közlőmű beszerelő részéről történő teljessé tétele esetén ellenőrizni kell az adattábla adatai, és a 
közlőmű kártya adatai közötti kompatibilitást. 

 Ellenőrizni kell valamennyi védőburkolat meglétét. 

 Ellenőrizni kell a FVI által előírt valamennyi csavar és anya meglétét. 

 Ellenőrizni kell a csavarok és anyák (forgórész, csapágyházak, alapzatok, esetleges közlőmű) 
rögzítettségét. 

 Ellenőrizni kell a motor és a ventilátor csapágyainak kenési állapotát; ha szükséges, cserélje le a kenőzsírt 
(lásd a 8. KARBANTARTÁS fejezetet). 

 Ellenőrizni kell, hogy minden forgó rész szabadon tud-e forogni. 

 Ellenőrizni kell a ventilátor belsejében idegen tárgyak, vagy testek jelenlétét. 

 Ellenőrizni kell, hogy a forgási irány megfelelő legyen: elég egy rövid áram impulzus annak 
meghatározásához, hogy a forgási irány a ventilátor házon feltüntetett nyíl által jelzett-e; ha szükséges, 
változtasson a forgási irányon (lásd az "Elektromos csatlakoztatás" fejezetet). 

 

A FVI  javasolja a 12.2 pont alatt feltüntetett check list (ellenőrző lista) használatát a biztonsági feltételekre 
vonatkozó ellenőrzések feljegyzéséhez. 

 

 

FIGYELEM: 

Nem engedélyezhetők működési próbák a check list (ellenőrző lista) által feltüntetett 
ellenőrzések elvégzése előtt (lásd a 12.2 pontot). 

 

6.2 Üzemmódban végezendő ellenőrzések 

Ellenőrizze, hogy az áramfelvétel ne lépje túl a motor adattábláján feltüntetett értéket, ellenkező esetben 
azonnal állítsa le a ventilátort és lépjen kapcsolatba a gyártóval. 

A ventilátor működésének túlságos vibrálásoktól, és rendellenes zajtól mentesnek kell lennie. 

Ellenőrizze álló ventilátor mellett, hogy a csapágyak hőmérséklete ne lépje túl a tűrhető határokat (20°C-os 
környezeti hőmérsékletnél a csapágyházak hőmérséklete maximum 70°C lehet). Figyelembe kell venni, 
hogy a működés első óráiban a feltüntetetténél magasabb hőmérséklet normálisnak minősíthető, ha ezt 
követően ennél kisebb értéken stabilizálódik. A csapágyak rendellenes túlmelegedése esetén lépjen 
kapcsolatba a  FVI műszaki szolgálatával. 

3-4 órás működést követően az energiaforrásoktól elszigetelt, álló ventilátor mellett ellenőrizze ismét a 
csavarok és anyák rögzítettségét, a csapágyak hőmérsékletét, és a közlőműves ventilátorok esetén a szíjak 
feszességét, illetve hőmérsékletét. 
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A FVI által gyártott ventilátorokat igény esetén fel lehet szerelni vibrálás érzékelőkkel és/vagy a csapágyház 
csapágyainak hőmérséklet érzékelőjével (közlőműves ventilátorok esetén). Ez esetben FVI gondoskodik a 
vibrálás érzékelő forgórész oldalán, és a hőmérséklet szonda közlőmű oldalán lévő csapágyházra történő 
felszereléséről.  

A vibrálást illetően a biztonsági feltételek megállapításához az ISO 14694:2003 normát kell hivatkozásul 
venni, mely az alábbi határokat javasolja a mechanikus vibrálásokat illetően (vibrációs sebesség mm/s-ben 
RMS), melyek telepítési állapotban kerültek mérésre: 

 

 riasztás: 7.1 (merev),  11.8 (rugalmas); 

 leállás:  9 (merev),  12,5 (rugalmas); 

 

Ezeket a határokat a FVI általában érvényesnek tekinti hacsak különleges útmutatásokat nem ad egyes 
alkalmazások tekintetében. 

Mérési pont és irány: a ventlilátor csapágyházain, a forgási tengelyre merőleges irányban, a vízszintes vagy 
függőleges síkon. 

A merev és rugalmas meghatározás használata arra a tényre vonatkozik, hogy a szerkezet kritikus első 
sebessége magasabb, vagy alacsonyabb a működési sebességhez képest.  A FVI ventilátorok általában 
merev szerkezettel rendelkeznek ezen meghatározás tekintetében. 

A hőmérséklet határok a csapágyházak hőmérsékletének tekintetében, a csapágy külső gyűrűjén mérve, a 
környezeti hőmérséklettől függetlenül, az alábbiak lehetnek:  

 

 riasztás 100 °C; 

 leállás 120 °C;  

 

6.2.1 A védőburkolatok szemrevételezéssel történő ellenőrzése 

A hálós védőburkolatok tekintetében az alábbi ellenőrzési kritériumok alkalmazhatók: 

 A horganyzás rozsdásodása vagy fényvesztése 

 A ponthegesztés/hegesztés leválása 

 A védőburkolat megszakadására jellemző zaj jelenségek  

 Az alkatrészek maradandó deformálódása és ütődései 

 A vezetékek elszakadása 

 A csavarok és anyák rozsdásodása 

 A rögzítőelemek kilazulása 

 

A  hajlított  és mázolt lemezű védőburkolatok az alábbi ellenőrzési kritériumokkal egészíthetők ki: 

 A mázolás rozsdásodása vagy fényvesztése 

 A ponthegesztés/hegesztés leválása 

 A védőburkolat megszakadására jellemző zaj jelenségek  

 Az alkatrészek maradandó deformálódása és ütődései 

 A védőburkolatok mechanikus deformálódása, vagy törése 

 Felületi repedések megléte 

 A csavarok és anyák rozsdásodása 

 A rögzítőelemek kilazulása 
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FIGYELEM: 

Minden védőburkolatot havonta kell ellenőrizni, és ha szükséges, kicserélni. 

 

 

FIGYELEM: 

Kétség esetén végezze gyakrabban az ellenőrzéseket, vagy cserélje ki a védőburkolatot. 

 

6.2.2 A közeggel érintkező részek ellenőrzése és tisztítása 

A forgórész megfelelő időközönkénti tisztítása lehetővé teszi a ventilátor működése alatt esetlegesen 
lerakódott por által előidézett vibrálások elkerülését.  

Amennyiben a ventilátor akár csak enyhén poros, súroló port tartalmazó közegek szállítására, vagy 
pneumatikus szállításra rendeltetett, időszakosan ellenőrizni kell a forgórész tisztaságának és/vagy 
kopásának fokát.  

Anyaglerakódások, vagy a forgórész egyes részeinek kopása rendellenes vibrálásokat idézhet elő a 
ventilátorban. 

 

6.2.3 A forgólapátok és a ház szemrevételezése 

Időszakosan ellenőrizni kell a lapátok kopását szemrevételezéssel, mivel az kifejezetten veszélyes 
helyzeteket idézhet elő a lapát kivetése miatt, vagy a szerkezeti elemek kilazulása miatt, mely akár halálos 
kimenetelű következménnyel is járhat. 

A lapátokon és a házon lévő abráziós jelenségek ellenőrzéséhez egy hordozható lámpával át kell nézni az 
egyes részeket, lassan megforgatni a forgórészt, hogy minden lapátot jól meg tudjon tekintetni. Ezeknek 
teljesen épnek kell lenniük, semmilyen kopási ponttal nem rendelkezhetnek, és nem lehet rajtuk hiányzó 
rész sem. 

A forgólapátokon és a szekrényen kialakuló rozsdásodási jelenségre hivatkozással hangsúlyozzuk, hogy a 
korrozív és savas környezet veszélyeztetheti a ventilátor biztonsági szerveinek működőképességét. 

Ezt a jelenséget nem szabad alábecsülni, már csak azért sem, mert az nem kizárólag a korrodáló közegek 
koncentrációjától függ. 

Olyan kondenzációs viszonyok is létrejöhetnek, a ventilátor működési ciklusainak szünetelésénél, melyek 
gyorsíthatják a vegyi korrodáló jelenséget olyannyira, hogy az alapanyagok vastagságát is módosítják, 
veszélyeztetve ezáltal azok épségét. 
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6.2.4 Méret Ellenőrzések  

 

CHECK LIST – MÉRET ELLENŐRZÉSEK AZ EGYES RÉSZEKEN 

ELLENŐRIZENDŐ ELEM 
ELLENŐRZÉS 

TÍPUS/ESZKÖZ 
ELFOGADHATÓSÁGI 

KRITÉRIUM 
EREDMÉ

NY 

Forgórész:  a lapátok 
vastagsága 

Méret/Idomszer  

A vastagság 10%-át meg 
nem haladó csökkenés 
nem kopott zónában vagy 
ép mázolással 

OK  

Forgórész: az ellentárcsa 
vastagsága 

Méret/Idomszer 

A vastagság 10%-át meg 
nem haladó csökkenés 
nem kopott zónában vagy 
ép mázolással 

OK  

Ház: oldalak és fal 
vastagság 

Méret/Tapintókörző vagy 
vele azonos idomszer 

A vastagság 10%-át meg 
nem haladó csökkenes 
nem kopott zónában 

OK  

Szívónyílás: vastagság Méret/Idomszer 

A vastagság 20%-át meg 
nem haladó csökkenés 
nem kopott zónában vagy 
ép mázolással 

OK  

Antivibrációs kötések: 
kopásgátló lemez 
vastagság (ha van) 

Méret/Idomszer 

A vastagság 20%-át meg 
nem haladó csökkenés 
nem kopott zónában vagy 
ép mázolással 

OK  

Hegesztések (teljes 
szerkezet) 

Szemrevételezés 
Épség, és repedések meg 
nem léte 

OK  

Dátum: 
 

Aláírás: 
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7 A CENTRIFUGÁLIS VENTILÁTOROK MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEI  

7.1 A leggyakoribb rendellenességek 

Az alábbi táblázatban a legfontosabb problémák kerülnek feltüntetésre 

 

PROBLÉMA OK MEGOLDÁS 

A tervezett értéknél jóval alacsonyabb 
teljesítményfelvétel 

Túl alacsony forgási sebesség Növeljen a forgási sebességen 

Részlegesen elzáródott nyílások vagy 
csővezetékek 

Szüntesse meg az elzáródást 

Ellenőrizze a szabályozó szervek 
állását 

Részlegesen elzáródott forgórész. Szüntesse meg az elzáródást 

A berendezés tervezetténél nagyobb 
ellenállási nyomása 

Ellenőrizze a berendezés ellenállási 
nyomásának értékét 

A feltételezett értéknél alacsonyabb 
közeg sűrűség 

Ellenőrizze a közeg sűrűségének 
értékét 

Magas teljesítményfelvétel 

Túlságos forgási sebesség Csökkentsen a forgási sebességen  

A berendezés tervezetténél 
alacsonyabb ellenállási nyomása 

Ellenőrizze a berendezés ellenállási 
nyomásának értékét 

A forgórész nem megfelelő forgási 
iránya 

Ellenőrizze a forgórész forgási és 
beállítási irányát 

A levegő előforgása a ventilátor 
forgási irányával ellentétes 

Ellenőrizze a minimális elhelyezési 

távolságokat  (5.1.1 pont) vagy az 

előosztós (predisztribúciós) 
szívónyílás  megfelelő beállítását 

A feltételezett értéknél magasabb 
közeg sűrűség 

Ellenőrizze a közeg sűrűségének 
értékét 

A motor energiaellátása az adattáblán 
feltüntetetténél alacsonyabb 
feszültségen történik 

Ellenőrizze a motor megfelelő 
tápfeszültségét  

Hibák a motor tekercseléseiben 
Ellenőrizze a motor megfelelő 
működését 

Elégtelen nyomás 

Túl alacsony forgási sebesség Növeljen a forgási sebességen 

A feltételezett értéknél alacsonyabb 
közeg sűrűség 

Ellenőrizze a közeg sűrűségének 
értékét 

A feltételezett értéknél magasabb 
levegő kapacitás 

Ellenőrizze a berendezés ellenállási 
nyomásának értékét 

Nyomógomb működés 

A légáram instabilitása 
Ellenőrizze a működési görbe által 
előirányzott munka mezőt.  

Kapacitás ingadozás párhuzamosan 
működő ventilátoroknál 

Ellenőrizze a berendezésre szerelés 
módozatát 

A szívónyíláshoz közeli berendezés 
által gerjesztett levegő örvény 

Ellenőrizze a minimális elhelyezési 

távolságokat (5.1.1 pont) 
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PROBLÉMA OK MEGOLDÁS 

Vibrálások 

Nyomógomb működés 
lásd az előző "Nyomógomb működés" 
pontot 

Szerkezeti rezonanciák sajátos 
forgási sebességen 

Kerülje az inverterrel az ilyen 
sebességen történő működést vagy 
módosítson a rendszer saját 
frekvenciáin 

A forgórész elemeinek kopása Végezze el a forgórész átvizsgálását  

Anyaglerakódás a forgórészen Végezze el a forgórész átvizsgálását 

Relatív mozgású részek közötti 
csúszás 

Ellenőrizze a relatív mozgású részek 
közötti megfelelő kapcsolást 

A csapágyak belső meghibásodásai Ellenőrizze a csapágyak állapotát  

A csapágyak sérülései a forgórész 
egyensúlyzavara, vagy túl meghúzott 
ékszíj miatt 

Ellenőrizze a csapágyak állapotát  

Ellenőrizze a szíjak feszülését (lásd a 

8.4 pontot) 

Zajosság 

Relatív mozgású részek közötti 
csúszás 

Ellenőrizze a relatív mozgású részek 
közötti megfelelő kapcsolást 

Vibrálások Lásd az előző "Vibrálások" pontot 

Nyomógomb működés 
lásd az előző "Nyomógomb működés" 
pontot 

A motor elektromágneses 
rendellenességei  

Ellenőrizze a motor 
energiaellátásának feltételeit 
(inverter) 

Nyílások vagy éles szélek jelenléte 
Ellenőrizze lekerekített szélek 
jelenlétét, ahol a levegő sebessége 
magas 
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8 KARBANTARTÁS 

 

 

Olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet mielőtt karbantartási műveleteket végezne a 
ventilátoron: ez nagyobb biztonsági körülményt garantál a személyzet számára, továbbá az 
elvégzett beavatkozásokat is megbízhatóbbá teszi. 

 

A ventilátor karbantartási fázisai alatt a biztonsági szabályoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy: 

 A karbantartási és/vagy kenési műveleteket csak hozzáértő szakember végezheti, az üzem műszaki 
igazgatóságának kifejezetten erre vonatkozó engedélye alapján, a hatályos biztonsági normák és 
direktívák betartásával, illetve az e célnak megfelelő szerszámok és eszközök használatával. 

 A karbantartási fázisok alatt olyan megfelelő ruházatot kell hordani, mint testhezálló munkaruha, 
balesetbiztos cipő és szigorúan kerülni kell a bő, kiálló részekkel rendelkező ruhákat. 

 Ajánlatos a ventilátor karbantartási fázisai alatt azt elhatárolni, és "VENTILÁTOR KARBANTARTÁS 
ALATT" feliratú táblákat kihelyezni. 

 

 

FIGYELEM: 

Bármilyen karbantartási művelet alatt a ventilátort az elektromos energiaellátó hálózatról le 
kell kapcsolni, és attól el kell szigetelni Győződjön meg mindig arról, hogy a forgórész és a 
motor álljon mielőtt a ventilátorhoz és annak részeihez férne, vagy mielőtt a vizsgáló 
ajtócskát kinyitná. 

A meleg közegeket feldolgozó ventilátorok esetén várja meg a ventilátor lehűlését mielőtt 
karbantartást végezne rajta, hogy elkerülje a magas hőmérsékletű felületekkel történő 
érintkezést.  

Törött részek, vagy a csatornákon belül történő beavatkozások esetén szükséges továbbá: 

 ahol van, lekapcsolni a rugalmas tengelykapcsolót a motorról; 

 ahol vannak, eltávolítani a hajtószíjakat a tárcsákról. 

 

 

FIGYELEM: 

Többfokozatú ventilátor használata esetén szakítsa meg az elektromos energiaellátást a   
többfokozatú ventilátor belsejében és ellenőrizze, hogy a forgórész teljesen leálljon, mielőtt 
bármilyen karbantartási műveletbe kezdene. 

 

A karbantartási felelősnek egy csapattal kell rendelkeznie, melyen belül teljes összehangolást, valamint a 
veszélynek kitett személyek maximális biztonságát kell garantálni. Minden karbantartási műveletet végző 
személynek teljes szemkontaktusban kell lennie, hogy esetleges veszélyeket jelezni tudjanak egymásnak. 

 

 

FIGYELEM: 

A gépről eltávolítandó, vagy leszerelésre kerülő részek esetleges mozgatását megfelelő 
szállító- és emelőeszközzel kell végezni. 

 

 

Általában nincs szükség kifejezetten a ventilátor karbantartására rendeltetett, vagy különleges 
felszerelésekre. 
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A ventilátor teljes és rendszeres karbantartására a normál és megfelelő működés érdekében 
van szükség, továbbá biztonsági tényezőt képez a kezelő tekintetében is. 

 

A programozott karbantartás ütemezésének könnyítéséhez a FVI egy táblázatot készített (lásd a 12.3 
pontot)  a folyamatos megfigyelés tárgyát képező pontok, illetve azok gyakoriságának nagy vonalakban 
történő megjelölésével. 

 

 

Az időszakos tisztítás és karbantartás a kenéssel együtt elengedhetetlen a megfelelő 
működéshez, és a ventilátor hosszabb élettartamának biztosításához. 

 

8.1 A csapágyak kenése 

Ellenőrizze és tartsa be a csapágyak kenésének időközeit.  

A közlőműves ventilátorok csapágyházaiba szerelt csapágyakat a ventilátor dokumentációjához mellékelt 
közlőmű kártyán feltüntetett időközönként, valamint szintén az azon feltünetett mennyiségű kenőzsírral kell 
kenni, amennyiben a ventilátor közlőművel kiegészítve került eladásra. Amennyiben a ventilátort 1. vagy 6. 
kivitelezéssel szálították (csupasz tengely, közlőmű nélkül), a 8-2 táblázatot kell áttekinteni a megfelelő 
kenési időközökhöz. Az ajánlott típusú, vagy azzal egyenértékű kenőzsír használatával végezze a kenést. A 
kenést gyakrabban kell végezni ha a ventilátor poros, nyirkos, meleg, vagy korrozív környezetben működik ; 
ez kb. 40%-al, vagy ennél is nagyobb gyakoriságot jelent a közlőmű kártyán feltüntetett értékhez képest, a 
működési feltételek szigorától függően. 

 

 

Túl nagy mennyiségű kenőanyag a csapágyak túlmelegedését okozza: kerülje a 
csapágyházak számukra előírtnál nagyobb mennyiségű zsírral történő megtöltését. 

Eltérő utasítások kivételével a FVI ventilátorok csapágyaira elsőként használandó kenőanyagot az alábbi 
kenőzsír képezi: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

komplex lítium szappan alapú, cseppenés pontja 250 ºC (IP396), behatolás 25 ºC-on - 0.1 mm ( IP50/ ASTM 
D217) 265÷295. Kinematikai viszkozitás (IP 71/ ASTM D445): 40 ºC-on, 100 cSt ; 100 ºC-on, 11.3 cSt. 

Hasonló jellemzőkkel rendelkező kenőzsírok az alábbiakban kerülnek feltüntetésre: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Csapágyház típus 
Első megtöltéshez szükséges 

kenőzsír mennyiség (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 … 

Töltse meg teljesen a csapágyat, 
de csak részlegesen töltse meg a 
szabadon maradt helyet a 
csapágyházban 

8-1 táblázat A csapágyházak és csapágyak első megtöltéséhez szükséges kenőzsír mennyiség 
csapágyházas ventilátoroknál  

 

 

 

160-as nagyságig a motorok csapágyai általában egész élettartamukra rendelkeznek 
kenőanyaggal, ezért nincs szükség ezen művelet végzésére. 

 

Ellenőrizze és tartsa be a motor gyártója által feltüntetett kenési időközöket. Mindenesetre célszerű a 
csapágyak időszakos cseréjét előirányozni, melynek típusa a motor adattábláján van feltüntetve. 

 

 
A motorok csapágyainak kenéséhez a motor gyártója által javasolt kenőzsír típust használja. 
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Csapágyház  típus 
Csapágy típus  

(Tárcsa oldal) 

Forgási sebesség (fordulatszám/perc) 

Kenőzsír 

mennyiség 
(gramm) 

Csapágy típus 
(tárcsával szembeni 

oldal) 

Forgási sebesség (fordulatszám/perc) 

Kenőzsír 

mennyiség 
(gramm) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Újrakenési időköz órában Újrakenési időköz órában 

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 

Csapágyház  típus 
Csapágy típus  

(Tárcsa oldal) 

Forgási sebesség (fordulatszám/perc) 

Kenőzsír 

mennyiség 
(gramm) 

Csapágy típus 
(tárcsával szembeni 

oldal) 

Forgási sebesség (fordulatszám/perc) 

Kenőzsír 

mennyiség 
(gramm) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Újrakenési időköz órában Újrakenési időköz órában 

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 

MEGJEGYZÉS: 
Az SKF csapágy karbantartási utasításából származó diagram szerint számított újrakenési időközök, a külső gyűrű 70 °C-os hőmérséklete mellett. 
Az SKF standard szerint számított kenőzsír mennyiség grammban. 

 8-2 táblázat Újrakenési időközök és kenőzsír mennyiség a ventilátorok fordulatszámától függően.  

 



 

MVC 02  2. felulv.- 2015 július  73 / 129 

 

Támasztófelület 

8.2 Beálló görgőscsapágyak szabályozása 

A csapágy felszerelése előtt egy vastagságmérővel meg kell mérni a lefeljebb elhelyezkedő görgő fölött a 
belső radiális hézagot (lásd a 8-1 táblázat A csapágyak radiális hézagának ellenőrzése”). 

Szerelés közben ellenőrizze többször is a belső hézag csökkenését a leglejjebb elhelyezkedő görgő alatt. 

A megfelelő szerelés a belső hézag csökkentésével és minimálisan fennmaradó hézaggal érhető el, mely a  
8-3 táblázat A csapágyak radiális hézagának ellenőrzése" A csapágyak radiális hézagának ellenőrzése" 
feltüntetetteknek felel meg.  

 

Görgőscsapágyak 
Radiális hézag 

csökkenés (mm) 
Minimális fennmaradó hézag a 

szerelést követően (mm) 

 Normál hézag C3 hézag 

22209 EK 0,025 és 0,030 között 0.020 0.030 

22210 EK 0,025 és 0,030 között 0.020 0.030 

22212 EK 0,030 és 0,040 között 0.025 0.035 

22214 EK 0,040 és 0,050 között 0.025 0.040 

22215 EK 0,040 és 0,050 között 0.025 0.040 

22216 EK 0,040 és 0,050 között 0.025 0.040 

22218 EK 0,045 és 0,060 között 0.035 0.050 

22220 EK 0,045 és 0,060 között 0.035 0.050 

22222 EK 0,050 és 0,070 között 0.050 0.065 

22224 EK 0,050 és 0,070 között 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 0,065 és 0,090 között 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 0,075 és 0,100 között 0.055 0.090 

 8-3 táblázat A csapágyak radiális hézagának ellenőrzése  

 

 

 

 

 

 8-1 ábra A csapágyak radiális hézagának ellenőrzése  
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8.3 Beálló golyóscsapágyak szabályozása 

A helyes szerelés a 8-4 táblázatban feltüntetetteknek megfelelő rögzítési szöggel, axiális elmozdítással és 
minimális fennmaradó hézaggal érhető el. 
 

Beálló 
golyóscsapágy 

Rögzítési szög 
(fok)* 

Axiális elmozdítás 
s  (mm) 

Minimális fennmaradó hézag a szerelést 
követően (mm) 

 Normál hézag C3 hézag 

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 

 átlagosan 15-20 fokkal magasabb értékek C3 csapágyak esetén 

 

 8-4 táblázat A golyóscsapágyak rögzítési szöge, axiális elmozdítása és minimális fennmaradó hézaga 

  

 

 

 8-2 ábra Axiális elmozdítás s  
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8.4 Az ékszíjak feszítése és tisztítása 

Az ékszíjak feszítésének egyszerűsített módozata az alábbi: a 8-5 táblázatból a profil típusnak és a kis 
tárcsa átmérőnek megfelelően leolvasható az egyes ékszíjak terhelési P értéke. Ugyanezen táblázatból 
kapható meg az L érték. 

Az alábbi képlettel:   

Kiszámítható az Le, érték, ahol:  

Le= az l tengelytáv felezővonalán lévő szakasz benyomódás mélysége [mm]  

L= 100 mm-es tengelytáv benyomódás mélysége 

I = tengelytáv [mm] 

A P teher szakaszra történő merőleges alkalmazásával (8-3 ábra és 8-4 ábra) kell megfeszíteni a 
közlőművet egészen a számított Le benyomódás mélység eléréséig. 

 

 

  

 8-3 ábra Az ékszíjak feszülésének ellenőrzése  8-4 ábra Az ékszíjak feszülése 

 

Profil P szíj terhelés P 
[N] 

Kis tárcsa átmérő d [mm] Tengelytáv benyomódás 
mélység 100 mm Le 

SPZ 25 

63 és 71 között 

75 és 90 között 

95 és 125 között 

125 fölött 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

100 és 140 között 

150 és 200 között 

200 fölött 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

160 és 224 között 

236 és 355 között 

355 fölött 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

224 és 250 között 

265 és 355 között 

400 és 560 között 

560 fölött 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

8-5 táblázat Az ékszíjak feszülése: próbaterhelés és benyomódás mélység  

Le 

 

13 

I/2 
csap
ágyh

áz 
felső 
rész

e  
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Ellenőrizze a szíjak feszülését nagyjából az első 8 órát követően, majd pedig a programozott karbantartásra 
vonatkozó útmutatásokat vegye alapul (lásd a 12.3 pontot). 

Cserélje teljeskörűen le az ékszíjakat, amikor annyira kopottak, hogy az veszélyezteti a közlőmű megfelelő 
működését elégtelen előterhelési érték miatt, vagy egy 4÷5%-ot meghaladó csúszás miatt. A szíjak kopása 
több tényezőtől is függ, többek között a környezeti jellemzőktől, a működési órák számától, valamint az 
indítás típusától és mennyiségétől. 

 

 

A standard ékszíjak gyártói javasolják, hogy ne lépje túl a 80 °C-os környezeti hőmérsékletet, 
mivel magasabb hőmérsékletek különleges típusú szíjak használatát követelik meg. 

 

A szíjak tisztítását tilos olyan oldószerekkel végezni mint benzin, benzén, terpentin, stb., vagy súroló illetve 
éles tárgyakkal. 

Ajánlatos 1:10 arányú alkohol és glicerin keveréket használni. A FVI ventilátorokra szerelt közlőművek két, 
vagy több ékszíjjal rendelkeznek.  

 

 
Egy vagy több ékszíj szakadás esetén ajánlatos  az egész sorozatot kicserélni.. 

 

 

 

8.5  Rugalmas tengelykapcsolók 

Ellenőrizze megfelelő időközönként és a ventilátor működési viszonyaitól függően az S axiális hézagot, az 
Amax-Amin szögelrendezést és az R párhuzamos elrendezést (8-5 ábra, 8-6 ábra, 8-7 ábra). Ellenőrizze az 
agyak állapotát és végezze el kenésüket minden 3000 működési órát követően az ajánlott kenőanyagokat és 
mennyiségeket használva (lásd a 8-6 táblázatot).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8-5 ábra Axiális csuszamlás   8-6 ábra Szögelmozdulás     8-7 ábra Párhuzamos 

elmozdulás 

S 

R 

Amin 
 

Amax 
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Típus S min  

[mm] 

Amax-Amin 
telepítésnél max 

[mm] 

Amax-Amin 
működéskor 
max [mm] 

R max  

[mm] 

Sebesség max 
[ford.sz./perc] 

Kenőanyag 
[Kg] 

Ajánlott 
kenőanyag 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 - 
 

 

 

 

 

Nincs szükségük 
kenésre 

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 

* Az alábbi használati utasításban feltüntetett táblázatok közvetlenül az egyes gyártók műszaki katalógusaiból származnak. 

 8-6 táblázat A rugalmas tengelykapcsolók műszaki jellemzői  
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8.6 Szűrők és nyomásjelzők 

 

Ha a ventilátor szűrőkkel rendelkezik a belépő közegekhez, azokat megfelelő időközönként meg kell 
tisztítani, hogy ne növelje az áramlási veszteséget bemenetnél, tehát ne csökkentse a ventilátor 
teljesítményét.   

Az ellenőrzést és az esetleges tisztítást előre meghatározott időközönként lehet végezni; mindenképpen 
ajánlatos egy differenciál nyomásjelzőt használni a szűrő által előidézett nyomás ugrás figyelemmel 
kíséréséhez. Annak soha nem szabad túllépnie a 400 Pa értéket.  

 

 

FIGYELEM: 

Ne lépje túl a 400 Pa nyomás értéket, hogy ezzel ne károsítsa a szűrőt és a ventilátor általi 
ebből következő különböző anyagok beszívását.   

 

 
 

8.7 Ventilátor-csővezeték csatlakoztató antivibrációs rugalmas tengelykapcsolók  

A ventilátor és a szállító és/vagy szívó csővezetékek közötti rugalmas tengelykapcsolókat 
szemrevételezéssel kell ellenőrizni, és meggyőződni arról, hogy a rugalmas részeken nincsenek-e 
szakadások vagy leválások. Amennyiben a berendezés és/vagy a ventilátor karbantartása céljából le kell 
őket szerelni, a visszaszerelést az első összeszereléshez/telepítéshez előírt elővigyázatossággal kell 
végezni (lásd 5.5 pont). 
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8.8 A közeggel érintkező részek ellenőrzése és tisztítása 
 

A forgórész megfelelő időközönkénti tisztítása lehetővé teszi a ventilátor működése alatt esetlegesen 
lerakódott por által előidézett vibrálások elkerülését.  

 

 

Amennyiben a ventilátor akár csak enyhén poros, súroló port tartalmazó közegek 
szállítására, vagy pneumatikus szállításra rendeltetett, időszakosan ellenőrizni kell a 
forgórész tisztaságának és/vagy kopásának fokát.  

 

Anyaglerakódások, vagy a forgórész egyes részeinek kopása rendellenes vibrálásokat idézhet elő a 
ventilátorban. 

Amennyiben túlságosan elkopott részeket fedez fel, elengedhetetlen a forgórész cseréjéről gondoskodni (e 
művelet elvégzéséhez lépjen kapcsolatba a FVI műszaki szolgálatával) 

 

 

Bármilyen termékeinkre vonatkozó információ, vagy végezendő módosítás tekintetében kérjük 
lépjen előre kapcsolatba a FVI műszaki irodájával, megjelölve a gép típusát és az 
azonosítószámát, melyet a ventilátor adattábláján talál meg. 

 

A FVI ventilátorok rendelkezhetnek a ház belsejében összegyűlő kondenzvizet kivezető nyílással és 
hozzátartozó dugóval. Ez utóbbit csak álló gép mellett szabad kinyitni.  

  

 

 

 
 
 

FIGYELEM: 

A kivezető nyílás kinyitása folyékony és/vagy gáz halmazállapotú közegek távozását idézheti 
elő, melyek a kezelőt is érinthetik az ebből következő szem vagy más érzékeny testfelületek 
lehetséges sérülésével.  

Magas hőmérsékletű közegekkel működő ventilátoroknál a kivezető nyílásból távozó közeg a 
fenti sérüléseken túl a bőr égési sérülését is okozhatja.  

 

 

A ventilátor indítása előtt győződjön meg mindig arról, hogy a kivezető nyílás dugója mindig 
tökéletesen zárt helyzetben legyen.  
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9 MŰSZAKI TÁBLÁZATOK 

9.1 ST csapágyházak A – AL – B -  BL kivitelezés 

 

L 

L 

= 

L F 

U = 

C 

G 

F 

60300 °C-OS LEVEGŐ 
HŐMÉRSÉKLETHEZ 

ØD 

 

ØD ØS 

F1 

A-B Kiv. 

AL-BL Kiv. 

C 

G 

F 

HŰTŐVENTILÁTOR  

Ph9 

Z 
NxO 

B 

E 

I R 

UNI 7663 A TÍPUS 

H 

KENŐSZELENCE 

Q 
V 

A 

A 

 
9-1 ábra ST csapágyházak A – AL – B - BL kivitelezés  

CSAPÁGYHÁZ MÉRETEK mm-ben SÚLY 

TÍPUS 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 

* GYÁRTÁSI KIVITELEZÉSEK 
A kivitelezés: rövid tengely, golyóscsapágyak.   --  AL kivitelezés: hosszú tengely, golyóscsapágyak. 
B kivitelezés: rövid tengely, forgórész oldali golyóscsapágy, közlőmű oldali görgőscsapágy. 
BL kivitelezés: hosszú tengely, forgórész oldali golyóscsapágy, közlőmű oldali görgőscsapágy. 

9-1 táblázat ST csapágyházak A – AL – B - BL kivitelezés  
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9.2 SN csapágyházak A – AL – B - BL kivitelezés 

 

 

 
 

9-2 ábra SN csapágyházak A – AL – B - BL kivitelezés  

 

 

TÍPUS 

A-AL-
B-BL 

MÉRETEK mm-ben SÚLY 
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 

9-2 táblázat SN csapágyházak A – AL – B - BL kivitelezés  

 

 

Forgórész oldal Tárcsa oldal 
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9.3 Csapágyházas ventilátorokra 
sorozatban szerelt csapágyházak 
és csapágyak  

 

CSAPÁGYHÁZ 

Csapágy 

+ persely 

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 

 9-3 táblázat Csapágyházas ventilátorokra sorozatban szerelt csapágyházak és csapágyak 
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CSAPÁGYHÁZ 
Csapágy 

+ persely 

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 csak 1001 nagyságig 

 

 9-4 táblázat  Csapágyházas ventilátorokra sorozatban szerelt csapágyházak és csapágyak 



 

 84 / 129 MVC 02  2. felulv.- 2015 július· 

 

 

CSAPÁGYHÁZ 
Csapágy + 

persely 
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 

* 

 9-5 táblázat Csapágyházas ventilátorokra sorozatban szerelt csapágyházak és csapágyak 
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10 AZ ALAPVETŐ ALKATRÉSZEK  LE- ÉS FELSZERELÉSE 

 

 

FIGYELEM: 

Minden az alábbiakban feltüntetett le- és felszerelési műveletet kizárólag erre engedéllyel 
rendelkező, képzett szakember végezhet. 

 

 

FIGYELEM: 

Minden le- és felszerelési műveletet az alábbiak szerint kell végezni: 

 Teljességgel meg kell győződni arról, hogy a ventilátor teljesen álló helyzetben legyen 
(forgórész nem mozog); szakítsa meg a feszültséget a fő kapcsolótáblánál a szakaszolón 
keresztül, és helyezzen el egy lakatot, melyet a karbantartási vezetőnek kell átadni. 

 A műveletek csak azt követően végezhetők, hogy megteremtette a minden szükséges 
felszereléssel rendelkező munkakörnyezetet, ahol semmilyen olyan más tevékenységet nem 
végeznek, mely veszélyes zavar forrását képezhetné a szétbontási művelet tekintetében. 

 Továbbá, miután minden visszaszerelt részt rendeltetésétől függően gondosan megtisztított, 
zsírtalanított, vagy bekent. 

 

10.1 A centrifugális ventilátorok szívónyílásának cseréje 

10.1.1 A szívónyílás leszerelése  

 

1.- Csavarozza az emelő szemescsavarokat a 
szívónyílásban a csővezetékhez történő 
csatlakozás céljából előirányzott és hegesztett két 
csavarhoz    (1 és 2. fénykép).   

 

 

1. fénykép 

 

2. fénykép 



 

 86 / 129 MVC 02  2. felulv.- 2015 július· 

 

 

 

2.- Rögzítse a szívónyílást az emelőszervekhez a 
szemescsavarok segítségével (3. fénykép). 

 

 

3. fénykép 

 

3.- Csavarozzon ki minden a szívónyílást a házhoz 
rögzítő csavaranyát (4. fénykép). 

 

 

4. fénykép 

 

4.- Emelje fel és vegye le a szívónyílást ügyelve 
arra, hogy ne okozzon kárt a házhoz hegesztett 
csavarok menetén (5. fénykép). 

 

 

5. fénykép 
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10.1.2 A szívónyílás visszaszerelése 

      

 

2.- Helyezze a zárótömítést a ventilátor házhoz 
hegesztett csavarok köré (7 fénykép). 

 

 

7. fénykép 

                                                                                 

3.- Emelje fel a szívónyílást és helyezze a furat 
koronát a ventilátor házra hegesztett csavarokkal 
egyvonalba (8. fénykép). 

 

 

 8. fénykép 

  

 

 

1.- Csavarozza az emelő szemescsavarokat a 
szívónyílásban a csővezetékhez történő 
csatlakozás céljából előirányzott és hegesztett két 
csavarhoz    (6. fénykép).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. fénykép 
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4.- Csavarozza be a szívónyílást a házhoz rögzítő 
csavaranyákat. Rögzítse a csavaranyákat 
egymással szemben lévő párosításban (4. 
fénykép).  

 

 

 

 

 

5.- A végleges rögzítés 
előtt ellenőrizze a 
szívónyílás és forgórész 
közötti megfelelő 
illesztést a 10-1 
ábrának, 10-2 ábrának 
és a 10-3 ábrának 
megfelelően és ha 
szükséges, 
szabályozzon a 
forgórész és szívónyílás 
közötti kölcsönös 
álláson.  

 

 

 

SOROZAT Nagy Nyomás - VCM 

NAGYSÁG A B 

311 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 
2,5 

901 ÷ 1121 7 ÷ 12 2,5 

A és B milliméterben 

  10-1 ábra Nagy nyomású – VCM sorozat forgórész szívónyílás központosítás 

 

 

SOROZAT MEC - ART 

NAGYSÁG A B 

251 ÷ 901 3 ÷ 4 2 ÷ 
2,5 

1001 ÷ 2001 5 ÷ 9 2,5 

A és B milliméterben 

 10-2 ábra MEC – ART sorozat forgórész szívónyílás központosítás 

 

SOROZAT FQ-FR-DFR-FS-DFS 

NAGYSÁG 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 és B milliméterben 

10-3 ábra FQ-FR-DFR-FS-DFS sorozatú forgórész  szívónyílás központosítás 
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10.2 Ház 

 

Minden állítható ventilátor tekintetében a ház egy 
hegesztett csavar koronával rendelkezik. A 
leszereléséhez elég kicsavarozni a házhoz 
hegesztett csavarok, motorbak tárcsához rögzítő 
csavaranyáit (9. fénykép).  

 

 

 
 

9. fénykép 

 

A nem állítható egész házzal rendelkező 
ventilátorok esetén nem lehet a leszerelést 
eszközölni (10. fénykép). 

 

 

10. fénykép 

 

Néhány kivitelezésnél a ház két, vagy több részből 
áll össze, melyeket csapszeges karimák kötnek 
össze (11. fénykép). 

 

 

11. fénykép 

Csapszegek a ház rögzítéséhez 

Vízszintes vágás 
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10.3 A forgórész cseréje 

Ez a fejezet azt az eljárását ismerteti, melyet a  FVI követ a centrifugális ventilátorok forgórészeinek le- majd 
felszerelése céljából. Ezen műveletek ismertetésénél saját gyártású szerszámokra hivatkozunk (különösen a 
kihúzó kúpra és a forgórész emelő csőre), melyek jelentősen könnyítik a műveletek végzését. Ezek a 
szerszámok, noha igen hasznosak, nem elengedhetetlenek az ismertetett műveletek végzéséhez. A FVI 
ezért nem köteles ezeket a szerszámokat biztosítani, mivel az általuk végzett funkciók más hasonló, a 
kereskedelmi forgalomban fellelhető szerszámokkal is véghezvihetők.  

 

10.3.1 A forgórész leszerelése 

 

1.- Csavarozza ki a forgórész rögzítő központi 
csavart és távolítsa el a rögzítő alátétet (12. 
fénykép) 

 

 

12. fénykép 

 

2.- Csavarozza a forgórész kihúzó kúpot a 
motortengely menetes nyílásába (13. fénykép). 

 

 

13. fénykép 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rögzítő alátét 

Kihúzó kúp 
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3.- Helyezze a kihúzó szerkezet menetes rúdjának 
hegyét a kihúzó kúp menetes rúdjához úgy, hogy 
közéjük tesz egy súrlódásgátló anyagú alátétet. 
Kapcsolja a kihúzó szerkezet oldalsó végeit a 
forgórész agy kihúzó nyílásához (14. fénykép). 

 

 

14. fénykép 

 

4.- Lehetőleg egy pneumatikus csavarozót 
használjon a kihúzó szerkezet menetes rúdjának 
fején egészen addig, amíg a forgórész a 
motortengelyről lekapcsolódik és részlegesen a 
kihúzó kúpra támaszkodik (15. fénykép). Bizonyos 
esetekben a kihúzó nyílást egy kihúzó menetes furat 
pár helyettesíti.  

 

 

15. fénykép 

 

5.- Vegye le a forgórész kihúzó szerkezetét, és 
helyezze a forgórész emelőcsövét a kihúzó kúpra 
(16. fénykép). 

 

 

16. fénykép 

 

 

FIGYELEM: 

A cső külső átmérőjének pár milliméterrel kell az agy furat átmérőjénél vékonyabbnak lennie. 
A vastagságnak lehetővé kell tennie a cső, kihúzó kúpra történő megfelelő illesztését és 
ugyanakkor garantálnia kell a forgórész biztonságos megtartását.  
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FIGYELEM: 

Rögzítse a forgórész emelőcsövének szabad végét az A ponton 

 

 

 10-4 ábra Forgórész emelőcső rögzítés 

 

6.- Az emelőcső A szélének rögzítve tartásával 
(lásd a 10-4 ábrát), tolja el rajta a forgórészt 
axiálisan egészen egy házon kívüli állás eléréséig, 
mely lehetővé teszi emelőeszközök behelyezését 
(17. fénykép).   

 

 

17. fénykép 

 

7.- Tartsa meg a forgórészt megfelelő 
emelőeszközök segítségével (18. fénykép). 

 

 

 

 

18. fénykép 

V
E

N
T

IL
Á

T
O

R
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8.- Húzza ki az emelőcsövet. 

 

9.- Emelje fel és távolítsa el a forgórészt (19. 
fénykép) 

 

 

19. fénykép 

 

10.- Csavarozza ki és vegye le a forgórész kihúzó kúpot. 

10.3.2 A forgórész visszaszerelése 

 

 

FONTOS: 

Ha szükséges, csökkentse a motor tengelyének átmérőjét, amíg a névleges szintjét el nem éri 
+0/+5 micron tűréshatárral. A túl nagy holtjátékú szerelés vibrálásokat idéz elő. A túl erős 
szerelés deformálódásokat, vibrálásokat okoz és nehézkessé teszi a forgórész levételét . 

 

1.- Csavarozza a forgórész kihúzó kúpot a 
motortengelyre (20. fénykép). 

 

 

20. fénykép 
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2.- Ellenőrizze, hogy a motortengely nyelv 
megfelelően legyen beillesztve.  

 

 

 

3.- Kenje be a tengely felületét egy vékony kenőzsír 
réteggel. 

 

 

4.- Emelje fel a forgórészt és helyezze a házba 
egészen addig, amíg az emelőszervek ezt lehetővé 
teszik (21. fénykép). 

 

 

21. fénykép 

 

5.- Illessze az emelőcsövet a forgórész agy 
furatába és helyezze a kihúzó kúpra (22. fénykép).  

 

 

22. fénykép 

 
6.- Rögzítse az emelőcső A szabad végét (lásd a 
10-4 ábrát). 

 

 

7.- Oldja ki és távolítsa el az emelőeszközöket úgy, 
hogy a forgórészt csakis az emelőcső tartsa meg. 
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8.- Nyomja a forgórészt axiálisan amennyire csak 
lehet az agy motortengelyre illesztése céljából (23. 
fénykép). Ellenőrizze a tengely nyelv és a forgórész 
agy vájata közötti szög egyezést. 

 

 

23. fénykép 

 

9.- Távolítsa el az emelőcsövet és a forgórész 
kihúzó kúpot (24. fénykép). 

 

 

24. fénykép 

 

10.- Használjon egy alátétes menetes rudat és egy 
pneumatikus csavarozót a forgórész motortengelyre 
történő illesztése céljából (25. fénykép). A 
beillesztést követően az agy érintkezik a 
motortengely ütközőjével.  

 

 

25. fénykép 

 

11.- Távolítsa el a menetes rudat és az alátétet.  
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12.- Helyezze el a forgórész rögzítő alátétét és 
csavarozza be a forgórész központi rögzítőcsavarát 
egészen addig, amíg a 12-1 táblázatban felüntetett 
rögzítő nyomatékot el nem éri (26. fénykép). 

 

 

26. fénykép 

 

10.4 A szíjáttétel cseréje 

10.4.1 A tárcsák fel- és leszerelése 

 

1.- Ellenőrizze a közlőmű és a motor tengelye 
közötti körülbelüli párhuzamosságot.  

 

 

2.- Mielőtt a perselyt (27. fénykép) a tárcsába 
helyezné, tisztítsa gondosan meg a kúpos részeket 
és a persely nyílását. 

 

 

27. fénykép 

 

3.- Helyezze a perselyt a tárcsa nyílásába ügyelve 
arra, hogy a tárcsa menetes félkör alakú nyílásai 
egybeessenek a persely nem menetes félkör alakú 
nyílásaival (27. fénykép). Ezen nyílások száma a 
tárcsa nagyságától függően lehet 2 vagy 3, (10-5 
ábra), ahogy a 10-1 táblázatban is látható.  

 
 

 10-5 ábra Tárcsa furatok 
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4.- Csavarozza be a peckeket kézzel, de ne húzza 
őket meg (28. fénykép). 

 

 

28. fénykép 

 

5.- Ellenőrizze a tengely felületének megfelelő 
tisztaságát, és helyezze a rögzítő nyelvet az erre 
kijelölt helyre (29. fénykép). 

 

 

29. fénykép 

 

6.- Helyezze a persely-csavarok-tárcsa együttest a 
motortengelyre úgy, hogy a nyelv a persely 
nyílásában kialakított megfelelő vájatba illeszkedjen 
(30. fenykép). 

Ha szükséges, tágítson a persely furatán egy 
megfelelő szerszám persely nyílásába történő 
helyezésével (31. fénykép). 

 

 

30. fénykép 

 

 

 

 

 

 



 

 98 / 129 MVC 02  2. felulv.- 2015 július· 

 

 

31. fénykép 

 

7.- Ellenőrizze mindig, hogy legyen egy minimális 
hézag a nyelv és a vájat között (32. fénykép). 

 

 

32. fénykép 

 

8.- Ismételje meg a 2 - 7 pont alatti műveleteket a 
tárcsa közlőműtengelyre történő szereléséhez.  

 

 

9.- Használjon egy megfelelő hosszúságú lapos 
rudat a tárcsák megfelelő elrendezésének 
ellenőrzéséhez (33. fénykép).  

Használjon egy gumikalapácsot a tárcsák axiális 
elmozdításához egészen addig, amíg 
párhuzamosan el nem helyezkednek (34. fénykép). 

 

 

33. fénykép 

 

Hézag 
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34. fénykép 

 

10.- Állítson a 
motor 
helyzetén az 
elmozdulás 
helyrehozása 
céljából (10-6 
ábra és 10-7 
ábra). 

 

  

  10-6 ábra Szögelmozdulás  10-7 ábra Párhuzamos elmozdulás 

 

11.- Felváltva húzza meg a tárcsák csavarait (35. 
fénykép) egészen a 10-1 táblázatban feltüntetett 
nyomaték eléréséig.  

 

 

35. fénykép 

12.- Ellenőrizze ismét a tárcsák közötti megfelelő 
elrendezést. 

 

 

 

FIGYELEM: 

A nem megfelelő elrendezés rendellenes kopást, az ékszíjak súrlódásának növekedését, a 
közlőmű által felvett teljesítmény növekedését, zajt, és vibrálásokat okoz, melyek a közlőmű 
hasznos élettartamának csökkenéséhez vezetnek. 

 
Általában az ékszíjas közlőművek tárcsáinak megfelelő elrendezése tekintetében a tűréshatár nem lehet 0,5 
foknál nagyobb, vagy 5 mm-nél nagyobb minden 500 m-es tengelytáv tekintetében (10-6 ábra és 10-7 ábra). 

 

   Variáció Variáció 
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FIGYELEM: 

A tárcsák leszereléséhez: csavarozza ki a rögzítéshez használt csavarokat és helyezzen 
belőlük egyet vagy kettőt a szabad nyílásokba, és csavarozza őket egészen addíg, amíg a 
persely ki nem oldódik.  

 

Típus 

Persely Csavarok 

Hosszúság 
[mm] 

Max. 
átmérő 
[mm] 

Sz. Withworth 
Hosszúság 

[mm] 
Hatszögkulcs 

Rögzítő 
nyomaték 

[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 

 10-1 táblázat Rögzítő nyomaték 
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10.4.2 Az ékszíjak fel- és leszerelése 

 

1.- Miután ellenőrizte a tárcsák megfelelő 
elrendezését, végezze el az ékszíjak felszerelését. 
Ezen művelet végzésekor nem szabad 
szerszámokat használni az ékszíjak tárcsákba 
történő elhelyezésének erőltetéséhez (36, 37 és 38 
fénykép). Ha szükséges, csökkentse a tárcsák 
középpontjai közötti távolságot a motor közelebb 
helyezésével.  

 

 

36. fénykép 

 

37. fénykép 

 

38. fénykép 

 

2.- Ellenőrizze az ékszíjak feszességét. A művelet 
elvégzéséhez tekintse át az alábbi gépkönyv 8.4 
pontját.  
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3.- Ha az ékszíjak feszessége nem megfelelő, el 
kell mozdítani a motort feszítés céljából: 

 

 

A 9. kivitelezésű ventilátoroknál (a motor a 
motorbak oldalán van elhelyezve) a merevítőrúd 
segítségével mozdítsa el a motortartó alapzatot (39. 
fénykép). 

 

 

39. fénykép 

 

A 12. kivitelezésű ventilátoroknál (alapzatra 
helyezett motor) enyhén ki kell lazítani a motort a 
motortartó alapzatra rögzítő csavarokat és az oldalt 
lévő merevítőrudak segítségével elmozdítani, majd 
pedig újra meghúzni a motor rögzítő csapszegeit 
(40. fénykép).  

 

 

40. fénykép 

 

4. Ellenőrizze újra a tárcsák elrendezését.  

 

5.- Szerelje fel a közlőmű védőburkolatát.   

 

 

FIGYELEM: 

Az első 8 működési órát követően állítsa le a ventilátort és ellenőrizze, hogy a tárcsa 
felszerelésekor használt csavarok erősen rögzülnek-e még. 

 

6.- Az ékszíjak eltávolításához ismételje meg az 
előző műveleteket fordított sorrendben.  

 

Merevítőrúd 

 

Motor rögzítő 
csavarok és 

anyák 
Merevítőrúd 
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10.5 Monoblokk csapágyházas tengely-csapágy csere 

10.5.1 Monoblokk csapágyházas tengely leszerelés 

 

 

FIGYELEM: 

Minden az alábbiakban felsorolt műveletet tökéletesen tiszta helyen kell végezni, és kerülni 
kell bármilyen szennyezőanyag csapágyházba jutását. 

 

A FVI  közlőműves ventilátorainak monoblokk 
csapágyházai (41. fénykép) kétféle típusúak 
lehetnek a tárcsa  oldalán felszerelt csapágy, vagy 
a tengelykapcsoló (LP közlőmű oldal)  típusától 
függően:  

 
 

41. fénykép - Monoblokk csapágyház. 

 ST…A… típusú csapágyház közlőmű oldali merev golyóscsapággyal (10-8 ábra) 

 ST…B… típusú csapágyház közlőmű oldali merev görgőscsapággyal (10-9 ábra). Azon az oldalon, ahol a 
görgőscsapágy található, a tengely CR fémjelzéssel van ellátva. 

 

Mindkét típusú csapágyház a forgórész felől (LG) golyóscsapággyal rendelkezik.  

 

 

 

 10-8 ábra A ST…A… Monoblokk csapágyház radiális golyóscsapágyakkal úgy a a forgórész oldalon, mint a 
közlőmű oldalon 

 

 

 

 

 

Forgórész oldal 
(LG) 

Tárcsa oldal 
(LP) 

ST…A…típusú csapágyház 
Golyós/golyós csapágyak 
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 10-9 ábra A ST…B… monoblokk csapágyház radiális golyóscsapággyal a forgórész oldalon, és 
gögőscsapággyal a közlőmű oldalon 

 

Az ST…B… típusú csapágyházaknál a tengely eltávolítását a forgórész oldal felől kell végezni. Az ST…A… 
típusú csapágyházaknál a tengely eltávolítását mindkét oldalról el lehet végezni. Ajánlatos mindenesetre a 
tengely eltávolítását mindig a forgórész oldalról végezni, főleg ha nem biztos arra vonatkozóan, hogy milyen 
típusú csapágyházat kell leszerelni. 

A csapágyház tengelye leszerelésének lépései: 

 

1.- Felszerelt hűtőventilátorral rendelkező csapágyházaknál, végezze el annak leszerelését (10-10 ábra) 

 

 

 10-10 ábra Hűtőventilátorral rendelkező csapágyház 

 

  

Forgórész oldal 
(LG) 

Tárcsa oldal 
(LP) 

 ST…B…típusú csapágyház 
Golyós/görgős csapágyak 
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2.- Távolítsa el a tengely és a csapágyház két 
végén lévő fedél között lévő két VA tömítőgyűrűt 
(42. fénykép). 

 

 

 

42. fénykép 

 

3.- Távolítsa el a rögzítőcsavarokat és vegye le a 
fedelet a forgórész oldalról (43. fénykép). 

 

 

43. fénykép 

 

4.- Húzza ki a tengelyt.  

 

A ST…A… csapágyházak tekintetében utolsó 
műveletként húzza ki teljesen a tengelyt. Ezen 
művelet végzésekor a tengellyel együtt a két, úgy a 
forgórész oldali, mint a közlőmű oldali csapágy is 
eltávolításra kerül (44. fénykép). A radiális 
golyóscsapágyak tengelyről történő eltávolításához 
használjon egy kihúzó eszközt.  

 

 

44. fénykép 
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Az ST…B… csapágyházak tekintetében a tengelyt 
csak részlegesen húzza ki, egy közbenső állásra 
helyezve (45. fénykép). 

 

 

45. fénykép 

 

5.- A még részlegesen a csapágyházban lévő 
tengely mellett távolítsa el a forgórész oldalán a 
csapágyházban lévő rugalmas seegergyűrűt a 
kivételéhez alkalmas fogó segítségével (46. 
fénykép). 

 

 

46. fénykép 

 

6.- Húzza ki teljesen a tengelyt. Ezen művelet 
végzésekor a tengellyel együtt kerül kivételre a 
forgórész felőli golyóscsapágy, a golyóscsapágyat 
a tengelyhez rögzítő seegergyűrű, a zsírvédő 
korong, a közlőmű oldali görgőscsapágy belső 
gyűrűje és az esetlegesen a görgőscsapágyat a 
tengelyhez rögzítő seegergyűrű (47. fénykép). 

 

 

47. fénykép 
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7.- Távolítsa el a csavarokat és vegye le a tárcsa 
oldali fedelet (48. fénykép). 

 

 

 

48. fénykép 

 

8.- Vegye ki a görgőscsapágy többi részét 
(görgőkosár, görgők és külső gyűrű) (49. fénykép).  

 

 

49. fénykép 

 

9.- Távolítsa el a közlőmű oldali csapágyházban 
lévő rugalmas seegergyűrűt úgy, hogy a kivételhez 
megfelelő fogót használ (50. fénykép). 

 

 

50. fénykép 
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10.5.2 Monoblokk csapágyházas tengely visszaszerelése 

Minden az alábbiakban felsorolt műveletet tökéletesen tiszta helyen kell végezni, és kerülni kell bármilyen 
szennyezőanyag csapágyházba jutását. 

 

10.5.2.1 ST… A… típusú csapágyházak 

 

1.- Szerelje a két golyóscsapágyat a 
közlőműtengelyre mindét oldalról (51. fénykép). 
Melegítse elő a csapágyak belső gyűrűjét kb. 70°C-
os hőmérsékletre mielőtt a műveletet elvégezné, 
vagy használjon egy prést, vagy egy kalapácsot. 

 

 

51. fénykép 

 

2.- Illessze teljesen a két csapággyal kiegészülő 
tengelyt a csapágyházba (52. fénykép) 

 

 

 

 

52. fénykép 

3.- Zsírozza be a csapágyakat a 8-1 táblázatban 
feltünetett típusú, és mennyiségű kenőzsírt 
használva.  
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4.- Csavarozza fel a fedeleket a csapágyház 
mindkét oldalán (53. fénykép).  

 

 

 

53. fénykép 

 

5.- Helyezze fel a két VA tömítőgyűrűt a tengely és 
a csapágyház végén lévő két fedél közé (54. 
fénykép). 

 

 

 

54. fénykép 

 

10.5.2.2 ST…B… típusú csapágyházak 

 

1.- Helyezze fel a zsírvédő korongot a közlőműnek 
megfelelő oldalról a tengely ütközőjéig (55. 
fénykép). 
Ügyeljen a zsírvédő korong felhelyezési irányára  
(10-9 ábra és 55. fénykép). 

 

 

 

55. fénykép 
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2.- Helyezze a rugalmas seegergyűrűt (melyet majd 
a csapágyházra rögzít) a tengelyre, a forgórésznek 
megfelelő oldalról. A gyűrű a tengelyen marad, de 
nem kerül rögzítésre. (56. fénykép). 

 

 

 

56. fénykép 

 

3.- Helyezze a golyóscsapágyat a tengelyre a 
forgórésznek megfelelő oldalról, és rögzítse 
axiálisan a rugalmas seegergyűrű segítségével (57. 
fénykép).  

Melegítse elő a csapágy belső gyűrűjét kb. 70°C-os 
hőmérsékletre mielőtt a műveletet végezné, vagy 
használjon egy prést, vagy egy kalapácsot. 

 

 

 

57. fénykép 

 

4.- Helyezze a görgőscsapágy belső gyűrűjét a 
tengelyre a közlőmű oldalról, majd rögzítse 
axiálisan a rugalmas seegergyűrű segítségével (58. 
fénykép). Melegítse elő a csapágy belső gyűrűjét 
kb. 70°C-os hőmérsékletre mielőtt a műveletet 
végezné, vagy használjon egy prést, vagy egy 
kalapácsot.  

 

 

 

58. fénykép 
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5.- Rögzítse a rugalmas seegergyűrűt a 
csapágyházon számára kialakított helyre a közlőmű 
oldaláról (59. fénykép) 

 

 

 

59. fénykép 

 

6.- Helyezze a már minden alkatrészével felszerelt 
tengelyt részlegesen a csapágyházba. A 
behelyezést a forgórész oldalról kell végezni úgy, 
hogy először a tengely azon végét helyezi be, 
amelyen a görgőscsapágy belső gyűrűje és a 
zsírvédő korong található  (60. fénykép). 

 

 

 

60. fénykép 

 

7.- Mielőtt teljesen beillesztené a tengelyt, helyezze 
egy közbenső állásra és rögzítse a csak 
felakasztott rugalmas seegergyűrűt a forgórész 
oldali csapágyházon számára kialakított helyre (61. 
fénykép). 

 

 

 

61. fénykép 

  



 

 112 / 129 MVC 02  2. felulv.- 2015 július· 

 

 

8.- Helyezze be teljesen a tengelyt (62. fénykép). 

 

 

 

 

62. fénykép 

 

9.- Helyezze be a közlőmű oldalról a 
görgőscsapágy hiányzó alkatrészeit: görgőkosár, 
görgők és külső gyűrű (63. fénykép). 

 

 

 

63. fénykép 

 

10.- Zsírozza be a csapágyakat a 8-1 táblázatban 
feltünetett típusú és mennyiségű kenőzsírt 
használva (64. fénykép).  

 

 

 

64. fénykép 
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11.- Csavarozza fel a fedeleket a csapágyház 
mindkét oldalán (65. fénykép).  

 

 

 

65. fénykép 

 

12.- Helyezze fel a két VA tömítőgyűrűt a tengely és 
a csapágyház végén lévő két fedél közé (66. 
fénykép). 

 

 

 

66. fénykép 

 

10.6 A csapágyak és a rugalmas tengelykapcsoló cseréje a 8. Kivitelezésű 
ventilátoroknál 

 

 

FIGYELEM: 

Mielőtt a csere műveletbe kezdene szerezzen be egy cserealkatrésszel kiegészülő 
rugalmas tengelykapcsolót és két csapágyakkal (csapágy, persely, tömítések, 
állítógyűrű, stb.) kiegészülő együttest. 

 
A csere műveletek leírása a 10-11 ábrán és a 67. fényképen feltüntetett részletekre vonatkozik. 
 

 
10-11 ábra Rugalmas tengelykapcsolóval működtetett 8. kivitelezésű ventilátor alkatrészek 
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67. fénykép 
 

1.- Jelölje meg megfelelő jelzéssel a motor talpának (7) helyzetét, hogy később a megfelelő állásba tudja 
visszahelyezni. 

2.- Végezze el a rugalmas tengelykapcsoló burkolatának (14) leszerelését. 

3.- Oldja ki a két fél tengelykapcsolót (13). 

Csak a tengelykapcsoló cseréjéhez, a gyártója által rendelkezésre bocsátott útmutatásokat tekintse át. Ezt a 
dokumentációt a ventilátorral együtt a FVI adja át. 

 

 

FIGYELEM: 

amennyiben a használó nem rendelkezik a tengelykapcsolóra vonatkozó 
dokumentációval, a FVI -től kérhet róla másolatot.  

 

 

 10-12 ábra Rugalmas tengelykapcsoló 

 9 
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4.- Húzza hátra a motort (15) és fordítsa el kb. 45°-al, hogy elég hely álljon rendelkezésre a csapágyak 
cseréjéhez szükséges műveletek végzéséhez. Szerezzen be megfelelő emelőeszközöket az elmozdítandó 
motor súlyától függően. 

5.- Távolítsa el a csapágyház (12) védőburkolatát  miután leszerelte a vibráció és/vagy hőmérséklet 
érzékelőket, ha ezekkel rendelkezik. 

6.- Jelölje meg a hűtőventilátor (8) állását a ventilátor tengelyén.   

7.- Szerelje le a hűtőventilátort (8), hogy elkerülje annak sérülését a későbbi műveletek végzése során.  

8.- Végezze el a szívónyílás (1) leszerelését. Ezekhez a műveletekhez kövesse ezen gépkönyv 10.1.1 
pontjában feltüntetett előírásokat.  

9.- Végezze el a forgórész (2) leszerelését. Ezekhez a műveletekhez kövesse ezen gépkönyv 10.3.1 
pontjában feltüntetett előírásokat. Két fél részből álló házzal rendelkező ventilátoroknál, a művelet 
könnyítése céljából távolítsa el a ház felső felét. 

 

10.- Csavarozza ki a rögzítőcsavarokat és távolítsa 
el csapágyházak felső részét (68. fénykép).  

 

 

 

68. fénykép 

Monoblokk csapágyházzal rendelkező ventilátoroknál ezt teljesen le kell szerelni. Ezekhez a műveletekhez 
kövesse ezen gépkönyv 10.5.1 pontjában feltüntetett előírásokat. Jelölje meg előre a csapágyház talpainak 
helyzetét megfelelő jelekkel.  

11.- Húzza ki a tengelyt (10) a csapágyakkal együtt. A ventilátorhoz mellékelt közlőmű kártyán feltüntetjük az 
egyes csapágyházakba szerelt csapágyak típusait. Ezek lehetnek beálló golyós-, vagy görgőcsapágyak 
hengeres, vagy kúpos furattal. 

12.- Szerelje le a csapágyakat és húzza le őket a ventilátor tengelyről. 

13.- Tisztítson meg gondosan valamennyi alkatrészt.  

14.- Szereljen új csapágyakat a tengelyre az eredeti állás pontos betartásával.  

15.- Helyezze vissza a csapágyakkal és tömítésekkel felszerelt tengelyt.  

 

A monoblokk csapágyházzal rendelkező ventilátoroknál helyezze vissza a teljesen felszerelt csapágyházat 
az eredeti helyzetébe, a leszerelése előtt megjelölt hivatkozásoknak megfelelően. Kövesse a gépkönyv  
10.5.2 pontjában feltüntetett előírásokat. 

16.- Zárja a csapágyházak felső részeit és csavarja be a rögzítőcsavarokat. 

17.- Végezze el a forgórész felszerelését. Ezekhez a műveletekhez kövesse ezen gépkönyv 10.3.2  
pontjában feltüntetett előírásokat. A két fél részből álló házzal rendelkező ventilátoroknál szerelje vissza a 
ház felső felét.  

Rögzítőcsavarok 

 Csapágyház felső rész 
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18.- Végezze el a szívónyílás felszerelését. Ezekhez a műveletekhez kövesse ezen gépkönyv 10.1.2 
pontjában feltüntetett előírásokat. Ellenőrizze a szívónyílás és forgórész közötti megfelelő illeszkedést, és ha 
szükséges állítson a szívónyílás állásán. 

19- Végezze el a fél tengelykapcsoló közlőműtengelyre történő szerelését.  

20- Helyezze vissza a motort eredeti helyzetébe, a leszerelése előtt elhelyezett hivatkozási pontokat alapul 
véve. Ellenőrizze a tengelykapcsoló elhelyezkedését ezen gépkönyv 8.5 pontjában feltüntetetteknek 
megfelelően.   
21.- Amennyiben a tengelykapcsoló típusa előirányozza, szerelje fel a rugalmas tengelykapcsoló rugóját  
( 10-12 ábra), zsírozza az egyes részeket és zárja vissza a fedeleket.  

22.- Szerelje vissza a hűtőventilátort (8) az eredeti állásába. 

23.- Szerelje vissza a vibráció és hőmérséklet érzékelőket, ha vannak. 

24.- Helyezze vissza a csapágyház (12) és a rugalmas tengelykapcsoló (14) védőburkolatát.  

 

10.7 A tömítőzsinóros tömszelence cseréje 

 

10.7.1 A tömítőzsinóros tömszelence eltávolítása 

 

Általában a tömítés cseréjének műveletét a tengelyre szerelt forgórész mellett is el lehet végezni. Csak 
különleges esetekben van szükség a forgórész leszerelésére, és a motor vagy a csapágyház elmozdítására, 
mielőtt a cserét végezné. 

 

 

 10-13 ábra Tömítés részlet 

 

A 10-13 ábra részleteire hivatkozással a tömítőzsinóros tömszelence eltávolítását az alábbiak szerint kell 
végezni: 
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1.- Jelölje meg a tömszelence félgyűrű E és a 
tömítőzsinór tartó test D közötti kölcsönös helyzetet 
(69. fénykép). 

 

 

69. fénykép 

 

2.- Távolítsa el a két tömszelence félgyűrűt a 
rögzítő anyák és ellenanyák F kicsavarozásával 
(70. és 71. fénykép). 

 

 

70. fénykép 

 

71. fénykép 
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3.- G hűtőventilátorral rendelkező ventilátoroknál 
jelölje meg megfelelő jelzésekkel annak helyzetét a 
tengelyen, vagy a forgórész agyon még mielőtt 
leszerelné.  

 

 

4.- Távolítsa el az A és C cserélendő tömítést és az 
esetleges gázbefúvó gyűrűt B (72. fénykép). A 
tömítések kétféle típusúak lehetnek: fonat formájú, 
vagy szalag formájú tömítés. 

 

 

72. fénykép 

 

10.7.2 Tömítőzsinóros tömszelence felhelyezés 

 

1.- Helyezze fel az új tömítést. 

1.1 A zsinóros tömítéshez vágjon méretre (legalább 
két) gyűrűt és helyezze a tömítőzsinór tartó test és 
az agy közé (72. fénykép).  

 

 

 

FIGYELEM: 

Ügyeljen arra, hogy a gyűrűk vágásai egymással átlósan helyezkedjenek el (10-14 ábra). Ha 
ezt előirányozták, helyezzen a tömítőgyűrűk közé gázbefúvó gyűrűt.  

 

 

 

10-14 ábra Tömítőgyűrűk vágásai 

1. gyűrű vágási helyezet 

Tömítőzsinór tartó 

Forgórész agy 

Meő2. gyűrű vágási helyzet 
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1.2 A szalagtömítésnél tekerje a rugókat a 
forgórész agy köré és nyomja őket a tömítőzsinór 
tartó testbe. Ha ezt előirányozták, helyezzen a 
rugók közé gázbefúvó gyűrűt.  

 

 

2.- Helyezze fel a két tömszelence félgyűrűt 
ügyelve arra, hogy betartsa a leszerelés előtti 
állásukat (73. fénykép). 

 

 

73. fénykép 

 

3.- Csavarozza fel a tömszelence félgyűrűk rögzítő 
anyáit és ellenanyáit, a tömítés ideális csúszásának 
biztosításához szükséges nyomatékkal (74. 
fénykép). A csavarokat felváltva és gondosan kell 
rögzíteni oly módon, hogy a tömszelence félgyűrűk 
úgy illeszkedjenek a tömítőzsinór tartó testbe, hogy 
egyenletesen nyomják a tömítést. 

 

 

 

74. fénykép 

 

 

4.- Szerelje vissza a hűtőventilátort az eredeti 
állásába. 
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11 A VENTILÁTOR LESZERELÉSE ÉS SELEJTEZÉSE 

 

A ventilátor életciklusának végén az egyes alkatrészek szétválogatásához, majd pedig a szelektív 
selejtezéséhez a gépet és annak tartozékait az alábbiak szerint kell szétszerelni.  A bontás előtt a használó 
vállalatnak gondoskodnia kell a csapágyak csapágyházaiban lévő zsír eltávolításáról, és az egyes 
alkatrészeket megtisztításáról. 

 

 

FIGYELEM: 

Különösen oda kell figyelni a feldolgozott közegnek betudható esetleges mérgező és/vagy 
korrozív anyagok jelenlétére. 

Az alkatrészek nagy része: forgórész, ház, motorbak, szívónyílás, alapzat, csapágyak, védőburkolatok, 
tárcsák, perselyek fémből (acél és öntöttvas) készültek, ezért együttesen selejtezhetők. 

A villamos motort el kell különíteni és elektromos alkatrészeket begyűjtő telephelyen kell selejtezni csakúgy, 
mint az esetleges villamos szervomotorokat. 

A hajtószíjak gumiból készültek csakúgy, mint túlnyomóan a lengéscsillapítók. 

A tartozékok nagy része is túlnyomóan fém. Ez alól kivételt képeznek az antivibrációs kötések, melyek egy 
pvc textil vagy alumíniumozott üvegrost kötésen keresztül csapszegekkel csatlakozó két karimából állnak. 

A ventilátor szétszerelési műveleteit a telepítés helyén is lehet végezni, ha a munkakörülmények ezt 
biztonságosan lehetővé teszik, illetve ettől eltérő helyen is eszközölhető, miután a ventilátort eltávolította és 
elszállította ezen gépkönyv 4. fejezetében feltüntetetteknek megfelelően. 

 

 

FIGYELEM: 

Minden szerelési műveletet kizárólag szakképzett, és erre felhatalmazott személyzet 
végezhet. 

 

 

FIGYELEM: 

Minden le- és felszerelési műveletet az alábbiak szerint kell végezni: 

 Teljességgel meg kell győződni arról, hogy a ventilátor teljesen álló helyzetben legyen 
(forgórész nem mozog) azt követően, hogy erre felhatalmazott szakember elektromosan 
áramtalanította a motort. 

 A műveletek csak azt követően végezhetők, hogy megteremtette a minden szükséges 
felszereléssel rendelkező munkakörnyezetet, ahol semmilyen olyan más tevékenységet nem 
végeznek, mely veszélyes zavar forrását képezhetné a szétbontási művelet tekintetében. 

 

 

Általában nincs szükség különleges, és kifejezetten e célra készült felszerelésekre a ventilátor 
részei szerelésének tekintetében. 

 

A szétszerelési műveleteket  a 10. fejezetben részletesen feltüntetett szerelési útmutatáshoz képesti fordított 
sorrendben végezheti. 

 

 

FIGYELEM: 

A telepítési módozattól függetlenül a ventilátor karimáihoz csatlakozó bármilyen egységet el 
kell távolítani mielőtt továbblépne. 
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11.1 Egyszerű szívású centrifugális ventilátorok 1-9-12 kivitelben 

 

 

11-1 ábra A 12 kivitelezésű ventilátor robbantott ábrája 

A 11-1 ábrára hivatkozással a szétszerelés helyes sorrendje az alábbi: 

 

 Védőburkolatok és a közlőmű részei     (10.4 pont) 

 Szívónyílás  5         (10.1.1 pont) 

 1 és 2 Ház         (10.2 pont) 

 Forgórész 4        (10.3 pont) 

 Csapágyház 3 és hűtőventilátor (ha van)    (10.5 pont) 

 Tömítés (ha van)       (10.7.1 pont) 

 Motor 

 

 

11.2 Dupla szívású centrifugális ventilátorok 6-18 kivitelben 

 

11-2 ábra A dupla szívású centrifugális ventilátor robbantott ábrája 
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A 11-2 ábrára hivatkozással a szétszerelés helyes sorrendje az alábbi: 

 

 Védőburkolatok és a közlőmű részei    (10.4 pont) 

 Közlőmű oldali csapágyház tartó 3   (10.5 pont) 

 Csapágyház tartó dob 7 

 Szívónyílás  6      (10.1.1 pont) 

 Közlőművel szembeni oldalon lévő csapágyház 3 ( 10.5 pont) 

 Forgórész 4      (10.3 pont) 

 Csapágyház tartó 3     (10.5 pont) 

 Csapágyház tartó dob 10 

 Szívónyílás  9      (10.1.1 pont) 

 Ház 1       (10.2 pont) 

 Motor 

 

11.3 Centrifugális ventilátorok 8 kivitelben 

 

 

11-3 ábra A 8 kivitelezésű ventilátor robbantott ábrája  

A 11-3 ábrára hivatkozással a szétszerelés helyes sorrendje az alábbi: 

 

 Védőburkolatok 12-14  

 Tengelykapcsoló 13     (10.6 pont) 

 Motor 15 

 Szívónyílás  1      (10.1.1 pont)  

 Forgórész 2      (10.3 pont) 

 Csapágyházak 9 és 10     (10.5 pont) 

 Hűtőventilátor 8 (ha van) 

 Tömítés  (ha van)    (10.7.1 pont) 

 Ház 4 és 3      (10.2 pont) 
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12 MŰSZAKI MELLÉKLETEK 

 

12.1 A csavarok és anyák rögzítési nyomatékai 

 

A táblázat M nyomatékai az alábbi feltételekre érvényesek: 

 UNI 5737 típusú hatszögfejű csavarok, UNI 5931 és UNI 6107 típusú hengerfejű csavarok, normál 
szállítási feltételek mellett. 

 Feltételezzük, hogy a rögzítési nyomatékot lassan és erőmérő kulccsal valósítják meg. 

 

Az előterhelési értékek feltételezésével, a rögzítési nyomatékot az alábbiak szerint kell módosítani az alábbi 
esetekben: 

 5%-al növelendő UNI 5712 széles fejű csavaroknál 

 10%-al csökkentendő olajozott horganyzott csavaroknál 

 20%-al csökkentendő olajozott foszfátozott csavaroknál 

 10%-al csökkentendők, ha a rögzítést impulzusos csavarozókkal eszközlik. 

 

D x 
menetemelkedés 

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 

 
12-1 táblázat M rögzítési nyomatékok ISO metrikus menetes csavarokhoz 
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12.2 Check List üzembe helyezéskor 

Az alábbiakban felsorolt ellenőrzések szükségesek, de előfordulhat, hogy nem elégségesek különleges 
veszélytípusú környezetben. 

CHECK LIST ÜZEMBE HELYEZÉSKOR 

KÓDSZÁM AZONOSÍTÓSZÁM ÉV 

Azonosítsa a telepítési módozatot a 3.1 pontnak megfelelően A    B    C    D  

Ellenőrizze, hogy a ventilátor kompatibilis-e a felhasználási területtel OK  

Ellenőrizze, hogy a ventilátor és motor adattáblájának adatai megfelelnek-e a 
közlőmű kártya (ha van) adataival. 

OK  

Ellenőrizze a motor adattáblájának elektromos adatai és az elektromos tápvonal 
közötti kompatibilitást (frekvencia, feszültség, csatlakoztatás). További 
ellenőrzésekhez tekintse át a motor kézikönyvét. 

OK   

Ellenőrizze a motor és esetleges segédkörök (például melegítő egységek) 
elektromos tápellátását érintő esetleges szakaszoló hatékonyságát.  

OK  

Ellenőrizze a ventilátor belsejében idegen tárgyak, vagy testek jelenlétét. OK  

Ellenőrizze az előirányzott csavarok, és anyák összességének meglétét. OK  

Ellenőrizze a csavarok és anyák rögzítését a  12-1 táblázat szerint 
(forgórész, csapágyházak, alapzatok, esetleges közlőmű). 

OK  

Ellenőrizze a helyiség  bejárati ajtaján belső blokkoló vagy távköztartó korlátok 
(ha szükségesek) hatékonyságát. 

OK  

Ellenőrizze a csapágyak kenési állapotát (ideértve a motor csapágyait, ha 
kenhetőek) 

OK  

Ellenőrizze a rugalmas tengelykapcsoló (ha van) megfelelő elhelyezkedését. 
Lásd a 8.5 pontot 

OK  

Ellenőrizze, hogy minden forgórész szabadon tudjon forogni. OK  

Ellenőrizze a ventilátor forgási irányát. OK  

Ellenőrizze a ventilátorhoz férés biztonsági eljárásának rendelkezésre állását. OK  

Ellenőrizze, hogy a személyzet betanítása megtörtént-e. OK  

Dátum:  

Aláírás:  
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12.3 Progarmozott Karbantartási Időközök 
 
Az ajánlott időközök hivatkozási alapot jelentenek az ügyfélnek, aki gondoskodik annak szükséges 
kiigazításáról a fennálló működési körülményektől függően. 
 

A működési nehézségtől függő Programozott Karbantartási Időközök 

 
Nehézség 

Jelentős Közepes Kicsi 

Minden ventilátor tekintetében 

1 
ellenőrizze valamennyi védőburkolat és piktogram tökéletes állapotát. 
Lásd a 1.3és 6.2.1 pontot 

1 
hónap 

1 
hónap 

1 
hónap 

2 
ellenőrizze a csavarok és csavaranyák megfelelő rögzítését a 12-1 
táblázatnak megfelelően főleg ciklikus hőgradiensek esetén 

1 
hónap 

3 
hónap 

6 
hónap 

3 
ellenőrizze, hogy a forgórészen ne legyenek kopásnak és 
rozsdásodásnak betudható jelek Lásd a 6.2.2 és 6.2.3 pontot 

1 
hónap 

3 
hónap 

6 
hónap 

4 ellenőrizze, hogy a forgórész tiszta legyen 
1 

hónap 
6 

hónap 
12 

hónap 

5 
ellenőrizze, hogy ne legyenek veszélyes vibrálások. Lásd a 3.8.4 
pontot is 

1 
hónap 

6 
hónap 

12 
hónap 

6 ellenőrizze, hogy ne legyenek rendellenes zajok 
1 

hónap 
6 

hónap 
12 

hónap 

7 ellenőrizze a motor csapágyainak kenési állapotát. Lásd a 8.1 pontot 
1 

hónap 
6 

hónap 
12 

hónap 

8 
ellenőrizze a felszerelt motor, és szervomotorok működési 
elektromos paramétereit 

1 
hónap 

6 
hónap 

12 
hónap 

9 ellenőrizze a szűrő tisztaságát 
1 

hónap 
6 

hónap 
12 

hónap 

10 ellenőrizze valamennyi felszerelt tartozék tökéletes állapotát 
1 

hónap 
6 

hónap 
12 

hónap 

Továbbá a szíjáttételes ventilátorok tekintetében 

11 
ellenőrizze az ékszíjak feszülését, és kopási állapotát. Lásd a 8.4 
pontot 

1 
hónap 

3 
hónap 

6 
hónap 

12 ellenőrizze a csapágyak kenési állapotát. A 8.1 pontnak megfelelően  Lásd a közlőmű kártyát is 

13 
ellenőrizze a csapágyakat tartó csapágyházak hőmérsékletét. A 
bejáratásnak betudható kezdeti emelkedést követően a hőmérséklet 
értékének állandónak kell maradnia 

1 
hónap 

3 
hónap 

6 
hónap 

Továbbá a rugalmas tengelykapcsolású közlőművel rendelkező ventilátorok tekintetében 

14 
ellenőrizze a tengelykapcsoló megfelelő helyzetét és kenését. Lásd a  
8.5 pontot 

1 
hónap 

6 
hónap 

12 
hónap 
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12.4 Energiahatékonyság mérési rendszer   

A 2009/125/EK Direktíva – EU 327/2011 Szabályzat szerinti ventilátor energiahatékonyságát úgy számítják 
ki, hogy a gépen egy teljesítmény próbát végeznek az UNI EN ISO 5801 előírásának megfelelően. 

A mérés szívó oldali kamrával történik az alábbi rajznak megfelelően (e típusú telepítés - fúvóka fallal mérés 
az UNI EN ISO 5801 30. pontjának megfelelően): 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: A PFB-PFM sorozatú (úgynevezett szabad forgórészű “plug fans”) ventilátoroknál a 
2009/125/EK szerinti energiahatékonyság a házzal kerül kiszámításra.  
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