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Generelle sikkerhedsanvisninger

1 Generelle sikkerhedsanvisninger
1.1 Den driftsansvarliges pligt til særlig påpasselighed
Ventilatorerne i serierne JF er konstrueret og produceret under hensyntagen til en fareanalyse og efter nøje
udvælgelse af de harmoniserede standarder, der skal overholdes, samt andre tekniske specifikationer. De
svarer dermed til det aktuelle tekniske niveau og muliggør et maksimalt sikkerhedsniveau under driften.
Sikkerheden kan dog kun opnås i praksis under driften, hvis der træffes de nødvendige forholdsregler. Det er
en del af den driftsansvarliges pligt til særlig påpasselighed at planlægge disse forholdsregler og at
kontrollere, at disse forholdsregler bliver udført.
Den driftsansvarlige skal især kontrollere, at
-

ventilatoren kun anvendes bestemmelsesmæssigt (se også kapitlet Produktbeskrivelse)

-

ventilatoren kun anvendes i fejlfri, funktionsdygtig tilstand, og især at sikkerhedsanordningernes
funktionsdygtighed kontrolleres regelmæssigt.

-

driftsvejledningen altid findes på ventilatorens anvendelsessted i læselig og komplet stand.

-

kun kvalificeret og autoriseret personale betjener, vedligeholder og reparerer ventilatoren.

-

dette personale kender driftsvejledningen og især de sikkerhedsanvisninger, som findes i
driftsvejledningen.

-

alle sikkerheds- og advarselshenvisninger, som er anbragt på ventilatoren, ikke fjernes eller er
ulæselige.

1.2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler
I den foreliggende driftsvejledning anvendes de følgende sikkerhedssymboler. Disse symboler skal især
gøre læseren opmærksom på teksten i den tilhørende sikkerhedsanvisning.
Advarsel

Dette symbol angiver, at der er fare for personers liv og helbred.

Livsfare

Fare på grund af elektricitet. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre
alvorlige – og også dødelige – personskader.

Bemærk

Angiver råd om anvendelse og andre nyttige oplysninger.

1.3 Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger
Wolter impulslventilatorer er fremstillet i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau på
leveringstidspunktet.
Omfattende materiale-, funktions- og kvalitetskontroller sikrer dig mange fordele og lang levetid. Alligevel kan
ventilatorerne indebære fare, hvis de anvendes forkert eller til et ikke-bestemmelsesmæssigt formål af ikkeoplærte personer.
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-

Læs denne driftsvejledning, før du tager impulsventilatorerne i brug!

-

Brug kun ventilatoren i indbygget tilstand eller med korrekt monteret fingerværn eller
beskyttelsesgitter.
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-

Kun uddannet fagpersonale må udføre montering, el-tilslutning og service!

-

Brug kun ventilatoren bestemmelsesmæssigt inden for de angivne effektgrænser (se
typeskiltet) og med de tilladte medier!

1.4 Særlige faretyper
Særlige farer kan forårsages af rotoren og gennem luftstrømmen, som til tider kan være betydelig. Af denne
grund skal følgende punkter overholdes:


Ræk aldrig ind i rotoren, når denne roterer. Forsøg ikke at bruge din hånd som bremse for rotoren under
vedligeholdelsesarbejdet.



Løst tøj eller lette dele kan suges ind af luftbevægelsen. Bær derfor altid tætsiddende tøj under
vedligeholdelsesarbejde og i nærheden af luftindtaget.



Større genstande kan blokere eller ødelægge rotoren og andre dele af ventilatoren. Af denne grund skal
retningsdeflektorer (på alle JF-jetventilatorer) og beskyttelsesskærme (på JFUO/JFUC/JFCjetventilatorer) på ventilatorens ind- og udløbsside altid monteres før og under drift.



Motorem må ikke sættes i drift, hvis den er fjernet fra impulsventilatoren.

2 Produktbeskrivelse
2.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse
Impulsventilatorerne er specielt udviklet til brug i moderne parkeringsventilationssystemer. Rotorerne er
afbalanceret fra fabrikken, og fremstillingen er underlagt de strengeste mellem- og slutkontroller og er
certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001.
Anvendelsesbetingelser
Luften skal opfylde specifikationerne i udbudsmaterialet eller leverandørens projekt, fordi de passende
komponenter findes ud fra denne. Hvis disse ikke er nøjere angivet, gør følgende sig gældende:
JF-seriens impulsventilatorer er velegnede til transport af


Ren luft



Luft som indeholder biludstødningsgasser



Luft med et lavt indhold af støv og fedt



Gasser og dampe, som er ikke-eksplosive og kun let aggressive



Medier op til en maksimal lufttæthed på 1,3 kg/m³



Luft ved temperaturer fra -20 °C til +40 °C (undtaget F300/F400 som er temperaturklassificerede
ventilatorer der anvendes under nøddrift, eks. røgudluftning)



Medier op til max. luftfugtighed på 95%



F300/F400 udførelse: Røggasser i henhold til den respektive klassifikation

Monteringsbetingelser
Ventilatorerne er ikke beregnet til andre end de her angivne anvendelser. Sker det alligevel, er der tale om
uegnet anvendelse!
Der gøres især opmærksom på på følgende punkter. Manglende overholdelse kan forårsage
betydelig materiel skade eller personskade og tab af ventilatorydelse.
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Indkoblingsfrekvens: Ventilatoren er beregnet til kontinuerlig drift S1. Automatikudstyret må ikke tillade
en for høj indkoblingsfrekvens.



Hastighedsstyring med frekvensomformer er kun tilladt efter forudgående udtrykkelig godkendelse fra
producenten.



Til røgudluftning/brandventilation F300/F400: Hvis motorerne er udstyret med termistorer, skal
automatiktavlen omgå termistorerne i tilfælde af brand, for at sikre at den øgede temperatur ikke får
ventilatorerne til at slukke. Dette er afgørende for at sikre, at ventilatorerne fungerer sikkert under
nøddrift.



Ventilatoren må ikke betjenes uden det nødvendige sikkerhedsudstyr. Retningsdeflektorer (på alle typer)
og beskyttelsesskærme (JFUO/JFUC/JFC impulsventilatorer) skal til enhver tid monteres under drift.



Ventilatorinstallationen skal sikre, at der ikke kan opnås adgang til fareområdet omkring det roterende
ventilatorhjul. Hvis installationen ikke kan sikre dette (f.eks. på grund af meget lave loftshøjder), skal der
monteres yderligere passende sikkerhedsafskærmninger.



For at undgå eventuelle skader på ventilatoren skal løse dele eller andre genstande forhindres i at blive
suget ind i ventilatoren eller kunne finde vej ind i ventilatoren.



Monteringsanvisningerne vedrørende indløbs- og udløbsforhold skal overholdes (se 4.1).

2.2 Opbygning

Impulsventilatoren består af følgende hoveddele:
(1) Undløbsbeskyttelsesnet eller retningsdeflektor (reversible JFRO/JFRC)
(2) Casing
(3) Afmonteringsstang for motorenhed (JFUO/JFRO; monteret på loftmonteringsplade (7) ved levering)
(4) Motor/hjulenhed
(5) Ventilatorhjul
(6) Motor
(7) Loftsmonteringsplade (JFUO/JFRO) / loftmonteringsbeslag (JFUC/JFRC/JFC)
(8) Retningsdeflektor
5
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2.3 Funktionsbeskrivelse
Impulsventilatoren er designet til montering i loftet med frit indløb og frit udløb. Ventilatoren trækker luft fra
omgivelserne på sugesiden gennem ventilatoren og med afkast med høj hastighed på udløbssiden.
Motoren er placeret i luftstrømmen og afkøles heraf.
Ventilatoren er ikke udstyret med nogen form for kontrolenhed/automatik. Dette skal leveres ved siden af.
Hvis ventilatoren er anvender 2 hastigheder, skal koblingsfunktionen tilvejebringes ved passende tilslutning
til et eksternt kontrolpanel.
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2.4 Dimensioner

JFUO/JFRO

C

JFUC/JFRC

JFC

[mm]

A

B

C

D

E

F*

G*

X

Vægt [kg]

JFUO 250
JFRO 250
JFUO 300 (L/S)
JFRO 300 (L/S)
JFUO 370 (L/S)
JFRO 370 (L/S)
JFUC 280
JFRC 280
JFUC 315
JFRC 315
JFUC 355
JFRC 355
JFUC 400
JFRC 400
JFC 30
JFC 50
JFC 60
JFC 80
JFC 100

1200
1200
2250 / 1200
2250 / 1200
2250 / 1200
2250 / 1200
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1008
1135
1200
1336
1551

270
270
343
343
415
415
400
400
425
425
460
460
506
506
221
260
280
291
325

395
395
530
530
600
600
484
484
509
509
549
549
593
593
893
893
893
993
1093

450
450
650
650
650
650
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
395
395
395
450
510

255
255
380
380
450
450
120
120
130
130
150
150
175
175
861
861
861
961
1061

170
170
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
-

46
46
46
46
46
46
46
-

24
23
-

50
50
82 / 56
83 / 57
108 / 81
107 / 79
62
63
65
66
72
73
79
80
67
78
87
110
129

* Envejs impulsventilatorer JFUO/JFUC:

Beskyttelsesnet på indtag (dim. G) og retningsdeflektor på afkast (dim. F).

Reversible impulsventilatorer JFRO/JFRC:Retningsdeflektor på begge sider (dimension F)
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3 Transport og opbevaring
3.1 Transport
Wolter-ventilatorer er emballeret fra fabrikken i overensstemmelse med den aftalte transportform.
Transportér ventilatoren i den originale emballage.
-

Brug kun egnede transportmidler som f.eks. løftevogn eller gaffeltruck.

-

Ved manuel transport skal du tage hensyn til arbejdstilsynets retningslinjer for tunge løft.

Ved transport af enhederne skal der regnes med følgende specielle farer:
-

Transportemballagen forhindrer ikke, at enhederne bliver beskadiget af uhensigtsmæssig
transport. De må ikke væltes eller kastes.
-

Fremstikkende skarpe kanter kan medføre snitsår.

-

Hængende laster kan falde ned. Sker dette, er der livsfare - ophold dig ikke under hængende
laster!

-

Dele, der er stablet for højt, kan vælte.

-

Hvis der anvendes andre end de her angivne løftegrejer, kan ventilatoren blive alvorligt beskadiget.

-

Der er brandfare på grund af det let brændbare emballagemateriale – brug ikke åben ild, og ryg ikke!

-

Læs også kapitlet "Generelle sikkerhedsanvisninger".

3.2 Opbevaring
-

Opbevar ventilatoren tørt og beskyttet mod vejrliget i den originale emballage, eller beskyt den mod
snavs og vejrlig indtil den endelige montering. Tildæk åbne paller med presenninger, og beskyt
ventilatorerne mod smuds (f.eks. spåner, sten, metaltråd osv.)

-

Undgå ekstrem varme eller kulde.

-

Undgå for lange opbevaringsperioder (vi anbefaler maks. et år), og kontrollér, at motorlejerne fungerer
korrekt før indbygning.

4 Montering
Montering og el-arbejde må kun udføres af uddannet og oplært fagpersonale, der
overholder de gældende forskrifter!
Følgende punkter skal følges ved montering af ventilatoren:


Brug kun ventilatorens loftmonteringsplade/monteringsbeslag (se 2.2) til at installere ventilatoren på
loftet



Brug passende monteringsudstyr, der passer til impulsventilatorens vægt



Loftet skal være egnet til at bære impulsventilatorens vægt



Impulsventilatoren skal monteres i vandret position (JFUC/JFRC/JFUO/JFRO: vandret motoraksel; JFC:
vertikal motoraksel)



Når ventilatoren løftes til sin position i loftet under installationen, skal den sikres mod at falde ned, indtil
den er sikkert installeret
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OBS: El-tilslutningen skal udføres i henhold til de tekniske tilslutningsbetingelser og de gældende
forskrifter!


Udfør el-tilslutningen i klemkasse i henhold til det medfølgende el-diagram.



Anvend kun tilslutningskabler, der er egnede til anvendelsen, og som er tilstrækkeligt dimensionerede til
de forekommende nominelle strømme og startstrømme (vær opmærksom på eventuelle krav til
funktionssikkert kabel)



Indfør og forsegl kablet korrekt ind i klemkassen



Hvis motoren er udstyret med termistorer / termiske kontakter, skal de tilsluttes en passende
motorbeskyttelsesanordning. Hvis dette ikke gøres, bortfalder garantien. For F300/F400
røgudsugningsventilatorer med termistorer, se yderligere instruktioner i kapitel 2.1.
Før kontrol af omdrejningsretningen:



Fjern fremmedlegemer fra impulsventilatoren.



Retningsdeflektor og beskyttelsesnet skal være monteret (se 2.2)



Drej ventilatorhjulet nogle omdrejninger manuelt, og kontrollér, om ventilatorhjulet drejer uden modstand.



Kontrollér omdrejningsretningen i forhold til omdrejningsretningspilen på casingen ved kortvarigt
(impulsagtigt) at tænde ventilatoren.



Skift om nødvendigt omdrejningsretning på trefasede vekselstrømsmotorer ved at ombytte to faser.



Vend omdrejningsretningen på enfasede motorer ved at ombytte Z1 med Z2 (OBS: Ændret strømretning
i hjælpeviklingen).

4.1 Indløbs- og udløbsforhold
Forkert

Rigtig

Forkert: Impulsventilatoren funktion vil blive reduceret,
hvis en forhindring (f.eks. loftsbjælke, rør, skilt osv.) er
placeret for tæt på indløbet. Der kan opstå en stalltilstand, der kan beskadige ventilatoren og skabe
yderligere støj.

Anbefalet: Afstanden til forhindringer på indløbssiden skal
vælges efter forhindringens størrelse, men skal være
mindst 0,5 m.

Forkert: Impulsventilatorens funktion vil blive reduceret,
hvis en forhindring (f.eks. loftsbjælke, rør, skilt osv.) er
placeret for tæt på udløbet. Der kan opstå en stall-tilstand,
der kan beskadige ventilatoren og skabe yderligere støj.

Anbefalet: Afstanden til forhindringer på udløbssiden skal
vælges efter forhindringens størrelse, men skal være
mindst 2 m.

På reversible ventilatorer (JFRC/JFRO) kan begge sider af ventilatoren fungere som udløbsside, afhængig af
driftsretningen. Derfor skal der overholdes en minimumsafstand på 2 m til eventuelle forhindringer på begge
sider af ventilatoren.
Retningsdeflektorerne er justerbare for at kunne ændre luftstrømmens retning.

9

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning JFUO/JFRO/JFUC/JFRC/JFC Impulsventilatorer

17.05.2022

&

Idriftsættelse

5 Idriftsættelse
Følgende punkter skal altid overholdes for at undgå maskinskader og livsfarlige personskader under
idrifttagning af ventilatoren:
-

Idrifttagning af ventilatoren må kun udføres af kvalificerede personer under overholdelse af
sikkerhedsanvisningerne.

-

Kontrollér før den første start, om alle værktøjer og fremmedlegemer er fjernet fra ventilatoren.

-

Aktivér alle sikkerhedsanordninger og nødstopkredsløb før idrifttagningen.

-

Kontrollér motorens omdrejningsretning, før den tages i drift.

-

Læs også kapitlet "Generelle sikkerhedsanvisninger".

5.1 Kontroller før den første start
Gå frem i nedenstående rækkefølge, første gang ventilatoren tages i drift:


Kontrollér, om ventilatoren er monteret mekanisk korrekt.



Fjern fremmedlegemer fra ventilatoren og dens omgivelser


Kontrollér, om el-installationen er udført i henhold til forskrifterne samt det medfølgende eldiagram



Stemmer netspændingen overens med den motorspænding, der er angivet på typeskiltet?



Egner den anvendte afbryderanordning sig til motoren både med hensyn til de afbryderfunktioner, der
skal udføres, samt afbryderbetingelser og afbrydereffekter?



Er motorværnet indstillet korrekt til motorens mærkestrøm? Motorværnet skal indstilles ud fra
oplysningerne på motorens mærkeplade.



Er motoren korrekt tilsluttet som angivet på el-diagrammet? Når motoren tilsluttes, er det altid
leverandørens medfølgende tilslutningsdiagram, der skal følges.
Forebyggelse af ulykker
 Indløbsbeskyttelsesnet og retningsdeflektorer (JFUC/JFUO/JFC) eller to retningsdeflektorer
(JFRC/JFRO) skal monteres på ventilatorens ind- og udløbsside for at opfylde
sikkerhedsbestemmelserne. Hvis installationen ikke kan sikre, at området omkring de roterende dele
ikke kan nås (f.eks. på grund af meget lave loftshøjder), skal der monteres yderligere passende
sikkerhedsafskærmninger.

5.2 Sådan startes ventilatoren første gang
Tag først ventilatoren i brug efter montering i overensstemmelse med forskrifterne!


Sæt ventilatoren i drift.



Hold øje med, om den fungerer korrekt (lavt støjniveau, ingen vibrationer eller ubalance, strømforbrug,
evt. korrekt styring)
Undgå at blokere åbningerne! Kontrollér rettidigt beskyttelsesgitter og fingerværn for tilsmudsning,
og rengør om nødvendigt!

5.3 Kontrol efter den første start
Kontrollér de mekaniske samlinger efter den første start, især montagebeslag.
10
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6 Hjælp ved driftsforstyrrelser
The following points must be observed in order to avoid damage to the machinery or life-threatening injury
when eliminating machine malfunctions:
-

Only eliminate any malfunction if you have the specified qualifications necessary for the task.

-

First of all ensure that the machine cannot be switched on inadvertently, by locking the equipment‘s off
switch or control cabinet by means of a padlock.

-

Secure the hazardous area with respect to moving machine parts.

-

Read the chapter "General Safety Notes".

6.1 Tabeloversigt over de mulige driftsforstyrrelser og løsninger til
afhjælpning af driftsforstyrrelserne
Symptom

Årsag

Afhjælpning

Motor eller motorstyring Motor
for
varm, Lad motoren køle af. Afhængigt af automatiksystemet
slår fra
termokontakt/termistor
starter ventilatoren automatisk igen eller skal startes
manuelt igen.
(motor med termistorer udløses.
eller termokontakt)

Luftydelse ikke korrekt

Kontrollér følgende:
-

Medie for varmt

-

Alle faser er regelmæssigt belastet og tilsluttet

-

Driftspunkt stemmer ikke overens med
dimensioneringen

-

Ventilatorhjul blokeret

Ventilatorens
Skift omdrejningsretning (se elektrisk montering)
omdrejningsretning
er
forkert (JFUC/JFUO/JFC)
Ventilator
monteret

forkert Enten er ventilatorhjulet forkert monteret på
motorakslen, eller hele motor/hjulenhed er forkert
monteret i anlægget (JFUC/JFRC/JFUO/JFRO).
Sluk ventilatoren.
Korriger den forkerte montering (ventilatorhjul eller
den motor/hjulenhed).

Ventilatorhjul blokeret

Switch off the fan.
Remove the blockage. Ensure that the accident
prevention regulations are observed in the process.

Rotor defective

Sluk ventilatoren.
Fjern blokeringen. Følg samtidig forskrifterne for
forebyggelse af uheld.

Ventilatoren
kører
uregelmæssigt ved drift,
luftstrømmen
afbrydes
periodisk, øget luftstøj

Ventilatoren arbejder i det
ugunstige
karakteristikområde
(stalling)

Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer for tæt på
impulsventilatorens indløb og udløb (se 4.1).
Eventuelt skal ventilatorens bladvinkel reduceres,
men denne ændring skal godkendes skriftligt af
producenten. Kontakt venligst leverandøren for at få
hjælp.
Hvis denne standsning af ventilatoren fortsætter over
en længere periode, vil rotoren og motoren tage
skade!
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7 Vedligeholdelse
Ved vedligeholdelse af ventilatoren skal de følgende sikkerhedsanvisninger altid følges – på denne måde
undgås livsfarlige personskader, ventilatorskader og andre materielle skader samt miljøskader.
-

Rengørings-, smøre- og vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af autoriseret betjeningspersonale –
driftsanvisningerne skal overholdes nøje.

-

Reparationsarbejderne må kun udføres
arbejdsmiljøforskrifterne skal overholdes.

-

Sørg for at afspærre området til vedligeholdelsesarbejdet, så der er god plads.

-

Følg nøje arbejdstrinnenes angivne rækkefølge.

-

Arbejde på ventilatorens elektriske udstyr må kun udføres af uddannede elektrikere.

-

Selvlåsende skruer og møtrikker skal altid udskiftes.

af

autoriseret,

-

Alle angivne skrue-tilspændingsmomenter skal nøje overholdes.

-

Læs også kapitlet "Generelle sikkerhedsanvisninger".

fagligt

kompetent

personale

–

Hvis impulsventilatoren er udstyret med en kombineret
klemkasse/reparationsafbryder, er det stadig nødvendigt at
afbryde netforsyningen til klemkassen, når der udføres elektrisk
vedligeholdelse eller reparationer, der kræver åbning af
klemkassen!
Når reparationskontakten sættes i positionen "OFF" afbryder
strømforsyningen
fra
klemkassen
til
motoren,
men
tilslutningsklemmerne
inde
i
klemkassen
er
stadig
spændingsførende! Når klemkassedækslet skrues af, er der fare
for kontakt mellem låget og tilslutningsklemmerne, derfor SKAL
netforsyningen afbrydes for at undgå fare for elektrisk stød!

7.1 Service
Ventilatorhjul og hus er udsat for et naturligt slid på grund af den støv, sure og ætsende dampe samt gasser,
der føres med luftstrømmen. Støvets, gassernes og dampenes type og koncentration kan medføre
aflejringer, afslidning og korrosion på ventilatorhjulet og huset.
På grund af dette naturlige slid kan materialet blive så angrebet, at det ikke længere kan klare
belastningerne. Aflejringer på ventilatorhjulet, der aldrig er fordelt jævnt, medfører ubalance og en urolig
gang, og kan bevirke, at motorlejerne bliver beskadiget. Aflejringer i huset medfører indsnævring af det frie
tværsnit og opruning af husets indervæg, hvilket forringer ventilatorens ydelse. Hvis kontrollen, som skal
udføres med intervaller, der afhænger af medierne og de øvrige individuelle driftsforhold, viser blot en smule
slid, skal enkeltdelene rengøres rettidigt og om nødvendigt udskiftes.
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Før alt servicearbejde:
-

Stands ventilatoren korrekt, og afbryd strømmen fra nettet!

-

Afvent, at ventilatorhjulet er standset helt!

-

Sørg for at sikre ventilatoren, så den ikke kan startes igen.

-

Rengør ventilatorens komponenter (ventilator, indløbskonus, lyddæmperrør, rotor). Brug ikke
højtryksspuling til rengøring
Brug kun gængse rengøringsmidler, følg de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, og brug ikke
ridsende og skrabende værktøjer (overfladebehandlingen ødelægges).

-

Fjern om nødvendigt ventilatoren fra casingen

-

Overbelast ikke motoren!

-

Bøj ikke vingerne

Anbefalede inspektionsintervaller:
-

Impulsventilatorer 40 °C kun til CO/CH/NOx-ventilation:

12 måneder

-

Impulsventilatorer F300 / F400, som også anvendes til CO/CH/NOx -ventilation:

6 måneder

-

Impulsventilatorer F300 / F400, som kun anvendes til bortledning af røg fra brand:

3 måneder

Generelle kontroller
-

Tjek for unormal slør i lejer

-

Kontroller, om der lækker smøremiddel fra lejerne

-

Visuel inspektion for skader, snavs, støvaflejringer og fremmedlegemer på motor ventilatorhjul, casing
og klemkasse.

-

Tjek for usædvanlige lyde eller vibrationer under drift

-

Tjek tæthed og sikkerhed af ventilatorophæng

7.2 Reparation
Før alt reparationsarbejde:
-

Stands ventilatorerne korrekt, og afbryd spændingen fra nettet!

-

Afvent, at ventilatorhjulet er standset helt!

-

Sørg for at sikre ventilatoren mod genstart!

Brug kun reservedele, der er testet og godkendt af Wolter!

7.2.1 Afmontering og montering af motor/hjulenhed
Demontering (JFUC/JFRC/JFUO/JFRO):
-

Afbryd netforsyningen til klemkassen. Hvis monteret, indstil og lås reparationskontakten i "OFF"-position.
Overhold sikkerhedsanvisningen på side 12!

-

Åbn klemkassedækslet, og afmonter motorkablerne på tilslutningsklemmerne

-

Skub motorforbindelseskablet gennem tyllerne, så det senere kan tages ud sammen med ventilatoren.

-

Fjern beskyttelsesnettet fra indtaget (JFUO/JFUC) eller retningsdeflektoren på indtagssiden af
ventilatoren (JFRO/JFRC).

-

JFUO/JFRO:
ventilatorhus

13
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-

Fjern de to skruer, der fastgør ventilatoren til det indre lyddæmperrør (JFUO/JFRO: tilgængelig gennem
lem i lyddæmperens hus; JFUC/JFRC: tilgængelig fra indersiden af lyddæmperens hus)

-

- Sikre at ventilatoren mod at falde ned

-

- Marker om nødvendigt positionen af motorophænget mod huset for at hjælpe med geninstallation

-

Fjern forsigtigt motor/hjul-enheden
motorforbindelseskablet.

fra

ventilatorhuset,

og

pas

på

ikke

at

beskadige

Demontering (JFC):
-

Afbryd netforsyningen til klemkassen. Hvis monteret, indstil og lås reparationskontakten i "OFF"-position.
Overhold sikkerhedsanvisningen på side 12!

-

Åbn klemkassedækslet, og afmonter motorkablerne på tilslutningsklemmerne

-

Skub motorforbindelseskablet gennem tyllerne, så det senere kan tages ud sammen med ventilatoren.

-

Fjern indløbsbeskyttelsesskærmen (se fire skruer "A" nedenfor).

-

Sikre ventilatoren mod at falde ned

-

Marker om nødvendigt positionen af ventilatoren mod huset for at hjælpe med geninstallation

-

Fjern de 11 skruer, der fastgør motor-ventilatoren til ventilatorhuset (se skruer "B").

-

Løsn ikke de fire indvendige skruer, der fastgør motorophænget til indløbskonussen (se skruer "C").

-

Fjern forsigtigt ventilatoren fra ventilatorhuset, og pas på ikke at beskadige motorforbindelseskablet.

Installation:
-

Omvendt ovenstående procedure. Sørg for, at ventilatoren er indsat i ventilatorhuset med den korrekte
orientering. Før forsigtigt forbindelseskablet gennem tyllen ind i klemkassen, og genskab den elektriske
forbindelse.

-

JFUC/JFRC/JFUO/JFRO: Sørg for, at ventilatorhjulet kan rotere frit, og at afstanden mellem spidsen af
ventilatorvingerne og casingen er ensartet hele vejen rundt. Korrigér om nødvendigt.

-

JFC: Sørg for, at ventilatorhjulet kan rotere frit. Sørg for, at der er tilstrækkelig frigang mellem toppen af
hjulet og casingen, og at afstanden mellem hjulet og indløbskonus er identisk i alle positioner rundt om
omkredsen. Korrigér om nødvendigt

-

Overhold anvisningerne i kapitel 5, før ventilatoren tages i drift igen.

7.2.2 Afmontering af ventilatorhjul
-

JFUC/JFRC/JFUO/JFRO: Løsn centrallåseskruen, der fastgør navet til motorakslen. Fjern skiven.

-

JFC: Fjern to stiftskruer i den koniske bøsningsindsats på navet. Indsæt om nødvendigt en skrue i det
gevindskårne hul i midterpositionen for at hjælpe med at skubbe hjulet fra den koniske bøsningsindsats.

-

Bemærk retningen af hjulet på motorakslen for genmontering. Træk rotoren af motorakslen (evt. ved
hjælp af et aftrækkerværktøj).
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7.2.3 Montering af ventilatorhjul
-

JFUC/JFRC/JFUO/JFRO: Skub rotoren ind på motorakslen, og vær opmærksom på den korrekte
orientering af rotoren på motorakslen. Sørg for, at fjederkilen sidder korrekt mellem aksel og nav. Sæt
skiven på plads, og spænd centrallåseskruen, der fastgør hjulet til motorakslen.

-

JFC: Placer hjulet med konisk bøsning på motorakslen, så toppen af navet og konusbøsningen er i
niveau med motorakselenden (i fuld længde af navet og konusbøsningen sidder på motorakslen). Sørg
for, at fjederkilen sidder korrekt mellem aksel og konisk bøsning. Indsæt stiftskruerne i de to modstående
gevindhuller i den koniske bøsning (midterste hul forbliver tomt), og spænd skiftevis skruerne (JFC 30 til
JFC 60: drejningsmoment 20 Nm; JFC 80 til JFC 100: 32 Nm). Sørg for, at hjulet kan rotere frit, og at
afstanden mellem hjulet og indløbskonus er identisk i alle positioner.

7.2.4 Ventilatorhjulets bladvinkel (JFUC/JFRC/JFUO/JFRO)
Ventilatorvingernes vinkel er indstillet på den optimale værdi hos fabrikanten ved hjælp af særlige
måleværktøjer. Forsøg ikke at ændre denne indstilling. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre denne
vinkel. En ændring kan beskadige motor og ventilatorhjul, hvis den udføres ukorrekt, og medfører, at alle
garantier og reklamationsrettigheder bortfalder.
I særlige tilfælde, hvor en justering er nødvendig, bedes du kontakte Wolter for assistance.

7.2.5 Servicering af motor
OBS:
JF.. F300/F400 Højtemperaturventilatorer:
JFUO/JFRO/JFUC/JFRC/JFC F300/F400 er udstyret med specialmotorer, der er godkendt til bortledning af
røg. Brugeren må ikke foretage indgreb, ændringer eller servicearbejder på disse motorer, fordi motorens
godkendelse og dermed ventilatorens driftstilladelse som enhed til bortledning af røg bortfalder.
Motorerne er livstidssmurte med specialfedt og kræver ikke eftersmøring. I tilfælde af lejeskader eller når
lejernes levetid ophører, skal motoren udskiftes. Henvend dig i dette tilfælde til Wolter kundeservice.

JF.. 40°C Standardventilatorer:
Lejerne i de trefasede vekselstrømsmotorer, der anvendes som standard, er altid livstidssmurte med
temperaturbestandigt lejefedt af høj kvalitet. Mængden af smørefedt, som motorproducenten har anvendt,
rækker efter vores erfaring til 10.000 til 20.000 driftstimer.
Ugunstige driftsforhold som vedvarende lange driftstider, skiftende lejebelastning osv. kræver en nøje
overvågning af motorlejerne.
For nødvendige reparationer inden for garantiperioden, kontakt venligst leverandørens tekniske personale
for support.
I tilfælde af lejeslitage skal lejet udskiftes af et egnet motorværksted.
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8 Demontering og bortskaffelse
Demontering, el-arbejde og bortskaffelse må kun udføres af uddannede og
instruerede håndværkere og i overensstemmelse med de respektive forskrifter!
Ventilatoren og dens komponenter er tunge. Derfor skal hvert komponent sikres grundigt
før demontering for at undgå farer ved faldende eller skiftende dele.
Forberedelse:


Bring ventilatoren til standsning på den foreskrevne måde, og sørg for, at den ikke kan tændes igen.



Sikre ventilatoren mod at falde eller forskyde sig



Afbryd ventilatoren fra netforsyningen

Demontering og bortskaffelse:
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Ventilatoren kan skilles ad i dens komponenter med almindeligt manuelt værktøj (nøgler,
skruetrækkere, trækkeværktøj, hvis nødvendigt)



Fjern eventuelle driftsmidler såsom fedt eller olie og bortskaf i overensstemmelse med lokale
miljøbestemmelser.



Ventilatoren består hovedsageligt af metalliske materialer (stål, aluminium, ikke-jernholdige
metaller), samt eventuelt små mængder plast, keramik (tilslutningstavle) og elektriske kabler. Disse
komponenter skal adskilles og sorteres.



Ventilatoren skal skilles ad i dets korrekt sorterede materialer og skal bortskaffes i
overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser. Kontakt om nødvendigt et certificeret
affaldshåndteringsfirma for yderligere assistance.
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Inkorporeringserklæring

Inkorporeringserklæring Som defineret i maskindirektivet 2006/42/EF
bilag IIB for delmaskiner
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Producentens adresse

Wolter GmbH Maschinen- und Apparatebau KG
Am Wasen 11
76316 Malsch, Tyskland
Tel: +49 – (0)7204 – 92 01 – 0
Fax: +49 – (0)7204 – 92 01 – 11
info@wolter.eu
http://www.wolter.eu
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