
5. OBSŁUGA.

Wentylatory typu LFS s� wyposa�one w ło�yska kulkowe ze smarem stałym
wystarczaj�cym na cały ich okres �ycia. Ło�yska te nie wymagaj� dodatkowego
smarowania. Ło�yska nale�y wymieni� przed upływem 10 000h pracy.

6. CZ��CI ZAMIENNE , NAPRAWY ITP.

Zaleca si� stosowanie tylko i wył�cznie oryginalnych cz��ci zamiennych oraz
oryginalnego wyposa�enia dodatkowego. Ewentualne naprawy wentylatorów LFS
powinny by� wykonywane przez producenta. W wyj�tkowych wypadkach dopuszcza
si� wykonywanie napraw przez odpowiednio wyposa�one zakłady po uprzednich
konsultacjach z producentem.

7. Schemat elektryczny – propozycja podł�czenia czujnika bimetalowego.

Parametry czujnika: Imax=2A, Umax=250V

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY  TYPU  LFS

1.  INFORMACJE OGÓLNE.
Wentylatory promieniowe LFS wykonane s� z blachy nierdzewnej. Wirniki z
łopatkami pochylonymi do przodu, zgrzewane z blachy stalowej: kwasoodpornej –
temperatura pracy do 200OC (oznaczenie AP HT), ocynkowanej – temperatura
pracy do 150OC (oznaczenie G HT). Wentylatory montowane z silnikami
indukcyjnymi jednofazowymi o klasie izolacji F i stopniu ochrony IP 55. Wentylatory
z silnikami trójfazowymi, przeciwwybuchowymi oraz na niestandardowe napi�cie
mog� by� dostarczone na �yczenie Klienta. Wentylatory LFS mo�na montowa� w
dowolnej pozycji w miejscach osłoni�tych od bezpo�redniego działania czynników
atmosferycznych. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekracza�
40OC, przy czym szczególn� uwag� nale�y zwróci� na odpowiednie chłodzenie
silnika elektrycznego. Wentylatory te mo�na montowa� wewn�trz instalacji (kanały
na wlocie i wylocie wentylatora). Słu�� do transportu agresywnych chemicznie
gazów o temperaturze do: 150OC – typ G HT, 200OC – typ AP HT.
Transport gazów wybuchowych jest zabroniony!
Otwarty wlot lub wylot wentylatora powinien by� zabezpieczony odpowiedni�
siatk� uniemo�liwiaj�c� bezpo�redni dost�p do obracaj�cego si� wirnika.
Siatk� zabezpieczaj�c� nale�y regularnie czy�ci�, w przeciwnym  wypadku mo�e
nast�pi� obni�enie parametrów pracy wentylatora.
Zbli�anie si� w "lu�nym" ubraniu b�d� wyci�ganie r�ki w kierunku otwartego
wlotu lub wylotu pracuj�cego wentylatora grozi powa�nym kalectwem!
Zagl�danie do pracuj�cego wentylatora jest zabronione gdy� nara�a u�ytkownika na
uszkodzenie twarzy i oczu cz�stkami transportowanymi wraz ze strug� powietrza
przetłaczan� przez wentylator.
Wentylatory nale�y składowa� w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie mo�e by� ni�sza od 5OC, a wilgotno��
wzgl�dna nie powinna przekracza� 70%. Wentylatory powinny by� przemieszczane i
transportowane na paletach, krytymi �rodkami transportowymi bez nadmiernych
wstrz�sów. W czasie transportu i przechowywania wentylatory nale�y chroni� przed
uszkodzeniem mechanicznym.
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DANE TECHNICZENE

Typ

Moc

silnika

kW

Napi�cie
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Napi�cie
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A

Wydajno��

(max)

 m3/h

Ci�nienie

(max)

Pa

Masa

kg

LFS-2-97/42-003S 0,03 230 0,40 190 220 4,2

LFS-2-120/52-008S 0,08 230 0,75 530 360 7,0

LFS-2-160/62-018S 0,18 230 1,50 860 680 7,5

LFS-2-160/62-018T 0,18 400 0,60 860 680 8,0

LFS-2-180/62-055S 0,55 230 4,20 1280 1050 8,7

LFS-2-180/62-055T 0,55 400 1,30 1280 1050 9,2

Wersje niestandardowe z silnikami przystosowanymi do regulacji pr�dko�ci
obrotowej (oznaczenie RU) mo�na regulowa� tylko od warto�ci maksymalnej
napi�cia w dół, lecz nie mniej ni� 150V – dotyczy tylko wykona� specjalnych w
nazwie ozn. RU z silnikami 1-fazowymi.

UWAGA!
Zmniejszanie obrotów silnika elektrycznego redukuje zdolno�� rozpraszania
ciepła na barierze temperaturowej. Aby uchroni� urz�dzenie przed
przegrzaniem, nale�y bezwzgl�dnie podł�czy� czujnik temperaturowy (np.
bimetal)!

Czujnik temperaturowy nale�y podł�czy� do odpowiednich elementów automatyki
(np. przeka�nik), który w przypadku zadziałania czujnika odł�czy zasilanie od
urz�dzenia.

3. INSTALACJA.
3.1. Sprawdzi� czy wentylator nie został uszkodzony w czasie transportu.
3.2. Podł�czenie instalacji elektrycznej powinno by� wykonane przez
wykwalifikowany i upowa�niony do tego personel, zgodnie z odpowiednimi
regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi w Polsce wg. schematu instalacji
umieszczonego w puszce przył�czeniowej silnika elektrycznego. DTR i gwarancja
silnika znajduj� si� w skrzynce przył�czeniowej silnika.

UWAGA!
W przypadku jakichkolwiek czynno�ci wykonywanych przy wentylatorze
nale�y odł�czy� urz�dzenia od sieci elektrycznej.

3.3. Silnik wentylatora jest wyposa�ony w bimetalowy czujnik temperatury
umieszczony w uzwojeniu stojana. Ko�cówki czujnika s� umieszczone w puszcze
przył�czeniowej silnika (dodatkowa kostka). Czujnik ten otwiera si�, tworz�c
przerw� w obwodzie elektrycznym, w sytuacji gdy temperatura uzwoje� silnika
przekroczy dopuszczaln� 140°C i samoczynnie zamyka si� gdy temperatura
uzwoje� spadnie poni�ej 110°C. Czujnik ten nale�y wł�czy� w obwód zasilania-
zabezpieczenia wentylatora (np. przeka�nik, stycznik, itp.) – patrze�: pkt 7
przykładowy schemat elektryczny. Mimo zastosowania czujnika bimetalowego,
niezb�dne jest podł�czenie bezpiecznika przeci��eniowego w celu ochrony silnika
przed nadmiernym przeci��eniem. Nastawa wył�cznika musi by� zgodna z
maksymalnym dopuszczalnym nat��eniem pr�du umieszczonym na tabliczce
znamionowej silnika.

UWAGA!
Brak realizacji punktu 3.2 i 3.3 powoduje utrat� gwarancji.

3.4. Sprawdzi� czy wirnik obraca si� w prawidłowym kierunku. Prawidłowy kierunek
obrotów wirnika w figurze L jest zgodny z ruchem wskazówek zegara patrz�c od
strony wlotu (dla figury R – kierunek odwrotny). Zmian� kierunku obrotu wentylatora
mo�na uzyska� poprzez odpowiednie poł�czenia w skrzynce przył�czeniowej silnika
zgodnie ze schematem znajduj�cym si� wewn�trz skrzynki.

UWAGA!
Praca wentylatora z nieprawidłowym kierunkiem obrotów obni�a parametry
pracy i mo�e doprowadzi� do zniszczenia wentylatora!

3.5. Wykona� pozostałe podł�czenia mechaniczne na wlocie i wylocie wentylatora

4. URUCHOMIENIE WENTYLATORA.
Zaleca si� wł�czenie (start) wentylatora przy mo�liwie maksymalnie zamkni�tym
wlocie i wylocie wentylatora tzn. przy minimalnym poborze mocy. Start wentylatora z
całkowicie otwartym wlotem powoduje nadmierne obci��enia silnika elektrycznego i
jest niedozwolony. Je�eli nat��enie znamionowe pr�du zaznaczone na tabliczce
znamionowej silnika zostanie przekroczone przy normalnej eksploatacji wentylatora
nale�y sprawdzi� czy:
- podawane napi�cie i cz�stotliwo�� pr�du odpowiada danym znamionowym,
- nie nast�piło mechaniczne uszkodzenie wentylatora (wirnik, zespół ło�ysk)
- wlot lub wylot wentylatora nie jest zablokowany.


