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IMPORTANT
Citi i acest manual cu aten ie înainte de a începe montajul.
În dorin a de a- i îmbun i produsele societatea Systema î i rezerv  dreptul de a
modifica con inutul acestuia oricând dore te f  o notificare prealabil .
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1.   Generalit i

v Caracteristici care confer  economii, reglajul num rului de rota ii, nivel sonor sc zut i posibilitatea
constructorului de a adapta podusul oric ror exigente ale clientului, redând avantajele utiliz rii
ventilatoarelor pentru orice aplica ie industrial .

2.   Recep ia

v Echipamentul a fost supus unor verific ri severe înainte de expediere. Inainte de utlizare
se recomand  verific ri dup  cum urmeaz :
1) Confrunta i desrierea produsului de pe eticheta motorului cu cea comandat  de

dumneavoastr .
2) Efectua i o inspec ie asupra eventualelor daune ap rute în timpul transportului (o

daun  evident  a ambalajului datorat  unei izbituri, poate cauza daune ventilatorului
din interior.

3) Verifica i dac  caracteristicile func ionale ale ventilatorului descrise în catalog,
corespund cerin elor pentru care este destinat (ex: temperatura ambiant  care nu
trebuie sa dep easc  valorile înscrise în catalog).

4) In procesul de produc ie ventolele sunt echilibrate corect.

3.   Norme de siguran

v Ventilatoarele axiale sunt componente  pentru echipamente sau intala ii de ventilare în
general, de aceea trebuie puse în func iune numai dup  instalarea lor corect i
corelate  cu protec ii corespunz toare care sa împiedice accesul la componentele aflate
sub tensiune precum i a celor aflate în mi care. Unde este necesar se pot furniza
sisteme de protec ie

v Montajul, repararea i leg turile electrice trebuie efectuate de personal calificat
v Inainte de a porni ventilatorul trebuie s  v  asigura i c  montajul a fost executat conform

instruc iunilor de siguran i instalare.
v Utiliza i ventilatorul numai conform normelor prescrise sau condi iilor de utilizare.
v Proiectantul, constructorul i beneficiarul sunt direct responsabili de corectitudinea

montajului i de func ionarea conform  a echipamentului.
v Componentele de protec ie precum grila nu trebuie demontate sau dezactivate
v Protec iile termice (TK), când sunt încorporate în carcas , au rol de protec ie a motorului

i de aceea trebuie s  fie conectate.
v Motoarele sunt protejate cu relee termice pentru a evita ca varia iile accidentale ale

condi iilor de func ionare s  conduc  la distrugerea acestora.

4.   Transportul, depozitarea

v Ventilatoarele sunt ambalate conform modului de transport stabilit
v Transporta i ventilatoarele în ambalajul original
v Nu utiliza i cablul de alimentare pentru transport sau ridicare
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v Pentru ridicare manual  lua i în considerare urm toarele:

vârst     femei  b rba i (greutate în kg)

  15 – 18 ani   15   35
  19 – 45 ani   15   55
  >     45 ani   15   45

v Evita i mi rile bru te i lovirile
v Asigura i-v  c  ventilatorul nu sufer  daune în timpul transportului sau înmagazin rii care

trebuie realizat  în loc uscat, ferit de intemperii sau de murd rie.

5.   Montajul

Montajul, leg turile electrice punerea în func iune trebuie asigurate exclusiv de personal
calificat

Respecta i condi iile i recomand rile produc torului echipamentului i al instala iei
privind montajul.

v Ventilatoarele i eventualele tubul turi trebuie montate f  a fi for ate pentru a nu
deforma structura.

1) Asigura i-v  c  ventola este centrat  fa  de margini i c  s-au utilizat toate
punctele de fixare prev zute

2) Elementele însurubare trebuie asigurate cu adeziv
3) Eventualele orificii pentru condens prezente la motor pot fi deja deschise (dac  s-

au cerut în comand ) sau obturate cu capace. Verifica i-le i deschide i orificiile
dac  este cazul i instala i ventilatorul în pozi ia corect  pentru evacuarea
condensului

4) Pentru realizarea leg turilor electrice citi i atent schema g sit  în doza de
deriva ie.

5) Protec ia ventilatoarelor utilizând relee termice normale este o condi ie necesar
dar insuficient  deoarece nu are control direct asupra temperaturii motorului.
Recomand m a adar utilizarea sistemelor de protectie cu termocontacte (TK).

6) Pentru medii speciale (umiditate, montaj exterior) utiliza i garnituri siliconice.
7) Etansa i cablul de alimentare în puncul de intrare în doz . Este interzis  folosirea

presetupei metalice.
8) Pentru e garanta ermeticitatea leg turii electrice nu pozi iona i presetupa în lateral

i în orice caz folosi i presetupe cu garnitura de cauciuc.
9) Fixa i cablul de alimentare al ventilatorului cu coliere de grila de protec ie sau de

supor ii motorului.
10) La închiderea dozei de leg turi electrice, odat  acestea realizate, asigura i-v  c

garnitura capacului este la locul ei. Inchiderea for at  a dozei duce la ruperea
acesteia i deci a pierderii garan iei etanseit ii i la reducerea duratei de via  a
ventilatorului.

11) Nu folosi i pentru str ngere, uruburi diferite de cele din dotarea echipamentului.
12) Nu demonta i doza de leg turi electrice a motorului, iar în caz de distrugere

accidental  adresa i-v  echipei Systema Romania.



Destratificatoare

Rev.2ROI0804

6.   Func ionarea
v Nu utiliza i ventilatorul în medii explozive sau cu înc rcare de substan e sau particule de

fluid în suspensie.
v Frecven a de utilizare:
-Ventilatorul este dimensionat pentru utilizare continu  S1. Pentru alte tipuri adresa i-v
biroului tehnic
v Pentru a comanda viteza ventilatorului cu variator de frecventa, tine i cont c  salturile de

tensiune sunt inferioare a 1000V i c  perioada saltului de tensiune este inferior
500V/micro-secund .

- In cazul unei lungimi mari a cablului de alimentare a motorului utiliza i un filtru de ie ire
între variatorul de frecven i motor.
v Dac  se depase te prin dispersie cu mai mult de 3.5 mA este necesar  împ mântarea
v Zgomotul datorat induc iei magnetice poate fi eliminat utilizând filtre.

7.   Pornirea
v La prima pornire verifica i dac :

- Montajul i leg turile electrice au fost realizate corect
- Dispozitivele de siguran a sunt montate
- Accesoriile de montaj i corpurile str ine au fost îndepartate din ventilator
- Cablul de împ mântare a fost fixat
- Protec iile termice i relel temic sunt corect conectate i sunt func ionale
- Ie irea cablului de alimentare este ermetic  (vezi “ Montajul “)
- Pozi ia de montaj este corect  privind orificiile de evacuare a condensului
- Leg turile electrice corespund schemei
- Datele condensatorului i coexiunea acestuia corespund schemei

v Punerea în func iune:
- Porni i ventilatorul conform situa ie impuse
- Verifica i sensul de rota ie (orar sau antiorar) se stabiles e prin vizualizarea din

lateral:
# Ventilator cu refulare: fluxul de aer de la motor la ventol
# Ventilator cu aspira ie: fluxul de aer de la ventol  la motor

- Asigura i-v  c  nu exista zgomote ciudate sau vibra ii ce se pot datora
transportului sau manipularii incorecte

8.   Intre inerea

Pentru între inere:
- Asigura i-v  c  ventilatorul este oprit i c  nu poate fi pornit accidental
- Cur irea trebuie efectuat  periodic pentru a evita descentrarea ventolei sau

încrustrarea prafului
- Evita i opera iunile care pot compromite buna func ionare a motorului, de exemplu

sp larea cu jeturi de ap  sau vapori sub presiune, îndoirea palelor ventolei în timpul
cur irii.

- Opri i definitiv ventilatorul dac  se aud zgomote sau exista vibra ii neobisnuite
- Schimba i cuzine ii dac  devin zgomoto i i obligatoriu la finele duratei de via  a

lubrifiantului (uz normal 30-40.000h)
- Pentru orice alte motive adresa i-v  unit ii de service.
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- Utiliza i piese de schimb originale

Pentru orice dificulta i de interpretare a instruc iunilor siguran , instalare, utilizare i între inere,
 rugam contacta i echipa Systema Romania.

9.   Garan ia
Toate garan iile, exclusiv cele ce privesc calitatea produsului, decurg de la data fabrica iei
indicat i au o durat  de 12 luni pentru toate materialele. Cuprinde piesele de schimb i
manoper . Fiecare echipament trebuie înapoiat la sediul nostru.

Neutilizarea dispozitivelor de protectie (TK) i nerespectarea celor prezentate mai sus duc la
pierderea garan iei.
Eticheta este parte integrant  a produsului. Lipsa acesteia duce la pirderea garan iei


