ZerAx®

AZL / AZN / AZW
MONTAGE OG
VEDLIGEHOLDELSE

922950-0
Dansk



922950-0
DK

ZerAx aksialventilatorer type AZL-AZN-AZW
Montage og vedligeholdelse
1. Anvendelse

2. Håndtering

2. Håndtering

2.1 Mærkning

2.1
2.2
2.3
2.4

Større dele er monteret med typeskilte
med oplysninger om type, serienr.,

Mærkning
Vægte
Temperaturer
Transport

Vent.str.,
ØD, [mm] -71

omdrejningshastighed m.m.
Motorerne er ligeledes udstyret med
skilte med relevante data.

Motorstørrelser
-80

-90

-100

-112

250

21,4 25,7
24,2 28,5

33,6
36,4

49,1
51,9

56,3
59,1

280

22,3 26,6
25,3 29,6

34,5
37,5

50,0
53,0

57,2
60,2

315

23,6 27,9
26,6 30,9

35,8
38,8

51,3
54,3

58,5
61,5

355

25,0 29,4
28,2 32,6

37,3
40,5

52,7
55,9

59,9
63,1

400

26,1 30,5
29,7 34,1

38,4
42,0

53,8
57,4

61,0
64,6

450

27,1 31,4
30,8 35,1

39,3
43,0

54,7
58,4

61,9
65,6

500

28,0 32,3
31,8 36,1

40,2
44,0

55,6
59,4

62,8
66,6

500

36,1
80,0

36,1
95,1

36,1 36,1 51,9 51,9
102,6 156,6 194,9 256,2

560

42,7
85,4

42,7 42,7 42,7 61,4 61,4
100,5 108,0 162,0 200,3 261,6

630

50,0
92,2

50,0 50,0 50,0 71,9 71,9
107,3 114,8 168,8 207,1 268,4

710

58,4
99,7

58,4 58,4 58,4 84,0 84,0
114,8 122,3 176,3 214,6 275,9

800

67,9 67,9 67,9 67,9 97,1 97,1
107,6 122,7 130,2 184,2 222,5 283,8

900

79,9 79,9 79,9 79,9 115,2 116,2
116,8 131,9 139,4 193,4 231,7 293,0

7. Inspektion og test

1000

90,8 90,8 90,8 90,8 130,4 131,4
125,2 140,3 147,8 201,8 240,1 301,4

8. Lyd

1120

134,8 149,9 157,4 211,4 249,7 311,0

1250

144,8 159,9 167,4 221,4 259,7 321,0

3. Opbevaring
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Klargøring til montering
Montering
Fodkonsol
Kanaltilslutning
Elektrisk tilslutning

Navdiameter
160 1

4. Montering

5. Idriftsættelse
5.1
5.2
5.3
5.4

Inden start
Motorer med Y/Δ-start
Startprocedure
Luftmængder for AZL-AZN

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Inden vedligeholdelse
Ventilatorhus
Rotor
Motor
Afmontering af motor
Montering af motor
Fejlfinding

Navdiameter
350 1

6. Vedligeholdelse

10. Reservedele
11. Patenter og varemærker

Navdiameter
560

9. Sikkerhed

12. Kvalitet og miljø
13. Garanti
13.1ZerAx rotorsvejsninger

14. Overensstemmelseserklæring

MU15462 1116

-180

-200

-225

-250

-280

314,5 384,8 445,9 541,1 819,72 911,12 1198,82

1120

343,2 413,4 474,5 569,8 859,72 951,22 1238,82

1250

362,5 432,8 493,9 589,1 891,42 982,92 1270,52

1400

388,2 458,5 519,6 614,9

798,4

889,8

1177,5

1600

422,8 493,1 554,2 649,5

833,0

924,5

1212,1

1800

454,5 524,8 585,9 681,2

864,7

956,2

1243,8

2000

484,9 555,2 616,3 711,6

895,1

986,6

1274,2

Tabel 1. Maks. totalvægte for AZL og AZN i kg, uden motorer og tilbehør
1.Vægte af AZL ventilatorer står øverst de steder hvor der står to værdier.
2.Inkluderer en tvungen forlængelse af ventilatorhuset,

Navdiameter
350

Aksialventilatorer type AZL-AZNAZW er robuste ventilatorer, som er
konstrueret til kanalmontering. Den høje
ydeevne gør ventilatorerne egnede til
anvendelse i søfarts- og
industrisektorerne.

-160

1000

Vent.str.,
ØD, [mm] -71

1. Anvendelse

-132

Motorstørrelser
-80

-90

-100

-112

-132

-160

-180

500

114,0 129,1 136,6 191,1 231,8 292,2

560

126,3 141,4 148,9 203,4 244,1 304,5

630

138,1 153,2 160,7 215,2 255,9 316,3

710

150,7 165,8 173,3 227,8 268,5 328,9

800

165,2 180,3 187,8 242,3 283,0 343,4

900

181,0 196,1 203,6 258,1 298,8 359,2

1000

196,3 211,4 218,9 273,4 314,1 374,5

1120

222,6 237,7 245,2 299,7 340,4 400,8

1250

242,7 257,8 265,3 319,8 360,5 420,9

Tabel 2. Maks. totalvægte for AZW i kg, uden motorer og tilbehør

1

2.2 Vægte
Totalvægten afhænger af
ventilatorstørrelsen, motorstørrelsen og
det valgte tilbehør.
Se AirBox-program for motortyper og
beregning af vægte for specifikke
løsninger. Se Tabel 3. for maks.
motorvægte.
Løft ventilatoren ved brug af mindst tre
huller i flangen. Bøjning af flangen skal
undgås, da det kan ødelægge ydeevnen.
Store motorer løftes i ringboltene på
toppen af dem.

skal være fri for rystelser, som ellers kan
beskadige motorlejerne.
Længerevarende opbevaring kan
forringe rotorens evne til at dreje frit. Ved
opbevaring i mere end 3 måneder skal
det derfor drejes med håndkraft
jævnligt.

4. Montering
4.1 Klargøring til montering
For at sikre et sikkert arbejdsmiljø og
funktionaliteten af ventilatoren, skal
følgende være opfyldt.

2.3 Temperaturer
AZL-AZN-AZW-ventilatorer er
konstrueret til et temperaturområde fra 20 til +50 °C. Med nedsat hastighed og
øget tipspillerum kan området udvides
fra -40 til +120 °C.

2.4 Transport
Aksialventilatorer type AZL-AZNAZW leveres i kasser.
Disse skal løftes og transporteres
forsigtigt, da ventilatorerne er følsomme
over for rystelser og stød, der kan
medføre ubalance og deformation.
Kontroller tipspillerummet og
ventilatoren inden montering.
Videre transport af ventilatoren udføres
med rotoren nedad eller med
ventilatorhuset i en vertikal position
med en strop omkring huset.

Tjekliste inden montering
• Ventilatorhjulet skal kunne dreje
frit i ventilatorhuset og
tipspillerummet skal være lige stort
langs hele periferien.
• Undgå statisk elektricitet ved at
jorde ventilatoren under
monteringen. F.eks. ved montering
på ikke-ledende
svingningsdæmpere og
fundamenter.
Vigtigt:

Vibrationsniveauet af installationen afhænger af hvordan
ventilatorerne er monteret,
driftsbetingelser og egensvingninger i fundamentet og
understøtningen.
Undgå resonans ved at følge
nedenstående retningslinier.
- Dæmpet ophæng:
Ventilatoren fastholdes med
fjedre og svingningsdæmpere. Egensvingningen
af systemet (Hz) bør ligge
mindre end 20% under
ventilatorhastigheden
(omdrejninger pr. minut).
Dæmpede ophæng er
tilgængelige fra Novenco.

Figur 1. Løft af ventilator i strop

3. Opbevaring
AZL-AZN-AZW-ventilatorer tåler
udendørs opbevaring i 1 måned,
forudsat at emballagen er intakt.
Ubeskyttede ventilatorer, dvs. uden
emballage eller med brudt emballage,
skal opbevares tørt og overdækket.
Opbevaringstiden kan forlænges til
6 måneder, hvis ventilatorerne
opbevares indendørs under velventilerede forhold og uden risiko for
kondensdannelse. Opbevaringsstedet
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- Stift ophæng: Ventilatoren
fastholdes til en kanal eller
en hård væg gennem flangehuller. Egensvingningen af
systemet bør være mindst
20% over
ventilatorhastigheden.
- Elastisk struktur:
Ventilatoren fastgøres til en
elastisk struktur.
Egensvingningen af
systemet bør ligge mindst
20% over eller under
ventilatorhastigheden.
Det er ejerens ansvar at
ovenstående krav overholdes.

Uoverensstemmelse påvirker
produktgarantien.

4.2 Montering
Håndter ventilatoren forsigtigt, og
anbring den i overensstemmelse med
pilen på ventilatorhuset, som indikerer
retningen af luftstrømmen.
Det anbefales at montere ventilatoren på
fodkonsol (tilbehør). Ventilatoren kan
også ophænges i flangerne eller med
særlige bæringer.
Både indløbet og udløbet skal holdes fri
fra alle sider for at undgå stalling og for
at opnå optimal ydeevne. De
nødvendige minimumsafstande for
uforstyrret luftstrøm er beskrevet i afsnit
“4.4 Kanaltilslutning”.
Ved montering i kanaler bør der ikke
være bøjninger inden for 3x ventilator
diameteren (D) fra ventilatoren.
Kontroller, at ventilatorhjulet kan dreje
frit, når ventilatoren er på plads og
sikret.
Motorstr.

-71

-80

-90

-100

Vægte [kg]

11,0

15,5

24,3

39,4

Motorstr.

-112

-132

-160

-180

Vægte [kg]

46,9

100,9

139,2

200,5

Motorstr.

-200

-225

-250

-280

Vægte [kg]

304

503

595

880

Tabel 3. Maks. motorvægte
Hvis motoren har drænhuller, skal
ventilatoren positioneres, så hullerne
peger nedad ved det laveste punkt.

4.3 Fodkonsol
AZL, AZN og AZW ventilatorer kan alle
monteres med horisontale fodkonsoller.
AZN kan også monteres med vertikal
fodkonsol.
Horisontale fodkonsoller består af to
monteringsplader. Se figur 2, pkt. 01. To
stivere (pkt. 02) er monteret mellem
pladerne med M10x20 skruer.
Vigtigt:

Fodkonsoller skal jordes for
hindre elektriske stød.
01

03

02

Figur 2. Horisontal fodkonsol

Vigtigt:

Egensvingningen af
understøtningen skal mindst
adskille sig fra ventilatorhastigheden med 20%.

Svingningsdæmperne sørger for, at
egensvingningen af systemet holdes
under 10 Hz, og at dæmpningen er
mindst 80%.

Navdiametre
160

For at hindre spredning af vibrationer til
omgivelserne, kan der indsættes
svingningsdæmpere mellem
ventilatoren og underlaget. Fleksible
tilslutninger kan monteres i kanalerne
foran og bag ventilatoren. (tilbehør).
Fastgør svingningsdæmperne (figur 2) i
fodkonsollen med bolte.
Monter fundament plader til fastgørelse
i fundamentet i bunden af
gummielementet.

Indbygget i kanal

Ventilatorer for montering i kanaler bør
monteres med optimale pladsforhold for
at sikre en jævn og uforstyrret luftstrøm.
Pladsen foran ventilatoren skal som
minimum være 3x ventilatordiameteren.
Mindre plads medfører at ventilatoren
bør køre med reduceret hastighed. Se
tabel og figurer nedenfor.

Navdiametre
350

Figur 3. Ventilator med vertikal
fodkonsol og
svingningsdæmpere

4.4 Kanaltilslutning

Navdiametre
560

Fodkonsol til vertikal installation består
af en monteringsplade hvorpå
ventilatoren monteres i flangen.

>3xD

Frit indløb

Maks.

250

4919

—

—

280

4747

—

—

315

4570

—

—

355

4408

—

—

400

4269

—

—

450

4145

—

—

500

4086

—

—

500

3660

3660

3483

560

3460

3460

3286

630

3238

3238

3059

710

3000

3000

2804

800

2751

2751

2523

900

2498

2498

2217

1000

2270

2270

1918

1120

2029

1900

1568

1250

1809

1500

1201

1000

2034

2034

1904

1120

1893

1893

1727

1250

1751

1751

1552

1400

1599

1599

1371

1600

1419

1419

1166

1800

1262

1262

1002

2000

1130

1130

878

Optimal Reduceret

Tabel 4. Maks. tilladte hastigheder ved
20 °C

>D

Figur 7. Optimal montage
Indbygget i kanal

>D

Figur 5. Montering i kanal

>D

r > ½D

Frit indløb
> ½D

D = Ventilator diameter
>D

Figur 8. Reduceret montage
AZN-AZW-ventilatorer er forberedt for
rund kanaltilslutning på indløbs- og
udløbssiderne. AZL er kun udstyret med
flange på udløbssiden.
Flangerne er som standard for type AZLAZN ifølge Eurovent 1/2.
Flanger på AZW er som standard ifølge
DIN 24154 række 4.
Systemer med højere vibrationsniveauer
eller større krav til ydeevnen skal
udstyres med ekspansionssamlinger
mellem ventilator og kanal.
Vigtigt:

AZL og AZN må ikke
anvendes som støtte for
kanaler.

Det er vigtigt, at der er frie områder for
at lette montering og afmontering samt
vedligeholdelse.

Figur 4. Ventilator med fodkonsol
For at belaste svingningsdæmperne
ensartet skal ventilatoren være i en
afstand på X fra den forreste dæmper.
Afstanden fremgår af den specifikke
AirBox-beregning. Se figur 4.
Belastning af dæmperne varierer
afhængig af lufttrykket.
Uens belastning slider på og reducerer
funktionen af dæmperne.

D = Ventilator diameter
>D

RPM 1 2

Vent.str.,
ØD, [mm]

1.Ventilatorhastighederne afhænger af pladsforholdene.
2.Ventilatorer med Ø160 nav kan køre maksimale
omdrejninger uanset pladsforholdene.

X

>3xD

r > ½D

4.5 Elektrisk tilslutning
Figur 6. Kanalmontering med
indløbstragt og
beskyttelsesnet

Ventilatorer bestykket med
frekvensomformere skal tilsluttes ifølge
EU’s standard for elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC). Afskærmning og
forbindelse til jord fjerner interferens og
beskytter motorlejer og -viklinger. Se
motordokumentationen for måder til at
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undgå svækkelse af
forsyningsspændingskvaliteten.
Foreskrevne måder kan medføre
installation af ensretter, filtre osv.
Tilslutning til el-nettet foretages direkte
i klemkassen monteret udvendig på
ventilatorhuset.
Motorkablerne tilsluttes i henhold til
forbindelsesdiagrammet på indersiden
af klemkasselåget. Se også motorskiltet
og ordrespecifikationen.
Vigtigt:

Installation og tilslutning til elnettet skal foretages af
autoriseret personale og
overholde gældende love.

Når motoren er tilsluttet, kontrolleres at
rotationsretningen. Dette gøres ved en
kortvarig start-stop af ventilatoren. Den
skal stemme overens med pilen
udvendig på ventilatorhuset. Hvis
retningen er forkert, afbrydes
forsyningsspændingen og
forbindelserne kontrolleres.
Vigtigt:

ZerAx-ventilatorerne AZLAZN-AZW kan køre
reversibelt i kortere tid ved
hastigheder op til den
maksimalt tilladte i normal
retning. Luftstrømmen
reduceres til ca. 50% af det
normale for samme
systemmodstand. Trykket
reduceres til 25%.
Ventilatorer der køres
reverseret skal have en
tidsforsinkelses-anordning, så
ventilatorhjulet står helt stille,
før der ændres retning.
Revers-drift medfører øget
risiko for stall og afkorter
levetiden.

5. Idriftsættelse
Udfør de her beskrevne trin hver gang
ventilatoren har været standset i kortere
eller længere tid.

5.1 Inden start
Kontroller at ventilatoren og
kanaltilslutningerne er rene og fri for
værktøj og genstande, der forstyrrer
luftstrømmen.
Kontroller også, at de elektriske
tilslutninger opfylder de foreskrevne
krav, at alle beskyttelsesnet er monteret
korrekt på indløbs- eller udløbssiden, og
at ventilatoren roterer den vej pilen på
ventilatorhuset angiver. Kontroller
sidstnævnte ved at tænde kortvarigt for

4

ventilatoren.
Beregn og indstil relæet til starttiden.

severity (Krav for instrumenter til
måling af vibrationsgrad).
4 Kontroller efter 30 minutters drift, at
ventilatoren fungerer normalt.

Beregning af starttid

Vigtigt:

5.2 Motorer med Y/Δ−start

ts

ts
P
Pv
n

Ms
------M
Mk
-------M
Iv
Im

0.24 × n 2 × ( I m + I v )
---------------------------------------------------------------=
Ms Mk Pv


4
10 × P × ------- + -------- – -----M
M
P
: Starttid [s]
: Mærkeeffekt for motor [kW]
: Effektforbrug for ventilator
[kW]
: Omdrejningshastighed for
ventilator [RPM]
: Forhold mellem startmoment
for motor og nominelt
moment
: Forhold mellem kipmoment
for motor og nominelt
moment
: Polært inertimoment for
ventilator [kgm2]
: Polært inertimoment for
motor [kgm2]

Momentet for motoren kan variere inden
for følgende grænser og påvirke
starttiden.
Ms
Mk

: -15% til +25% af
katalogværdien
: -10% til 0% af katalogværdien

Ventilatoren er beregnet for
kontinuerlig drift. Følgende
driftsformer kan medføre
udmattelsesbrud i
ventilatorhjul og risiko for
personskade.
- Drift i stallingsområdet med pulserende modtryk kaldet pump mode
- Gentagen start og stop
- Ujævn lufthastighed
gennem ventilatoren
Ved tvivl bør Novenco
kontaktes for at vurdere
egnetheden af ventilatoren.

5.4 Luftmængder for AZL-AZN
Er der monteret målerør på ventilatoren,
kan luftmængden bestemmes ud fra
følgende formel.

q = k × dps
Konstanten k findes i tabellen nedenfor.
Trykforskellen dps måles mellem
sugekamret og tryksensoren i karmen
bag den forreste ventilatorflange.
Vent.str.

Konstant, k

Vent.str.

Konstant, k

250/160

0,0510

900/350

0,7204

280/160

0,0694

1000/350

0,9001

5.3 Startprocedure

315/160

0,0917

1120/350

1,2019

Se vejledningen til motoren for
specifikke oplysninger og procedurer.

355/160

0,1183

1250/350

1,5636

400/160

0,1502

1000/560

0,8656

450/160

0,1894

1120/560

1,1240

500/160

0,2343

1250/560

1,4369

500/350

0,1921

1400/560

1,8407

560/350

0,2537

1600/560

2,4500

630/350

0,3324

1800/560

3,1407

710/350

0,4329

2000/560

3,9126

800/350

0,5603

Opstart af ventilator
1 Start ventilatoren.
2 Kontroller, at der ikke er unormal støj.
3 Kontroller, at vibrationsniveauet er
acceptabelt. Vibrationsniveauet ved
ventilatorens driftsomløbstal skal
være mindre end 7 mm/s
effektværdi, målt radialt ved 2
punkter, med 90º forskydning og ved
den frie akselende af motoren. I
modsat fald skal ventilatoren
afbalanceres. Drift ved
vibrationsniveauer på over 11 mm/s
effektværdi* er ikke tilladt ved fast
ventilatormontage.
Drift ved vibrationsniveauer over
18 mm/s effektværdi* er ikke tilladt
ved placering på fodkonsol eller
svingningsdæmpet montage.
* ISO 2954, Requirements for
instruments for measuring vibration

Tabel 5. Konstanter for luftmængder
Mål trykket fra sugekamret med tragt
monteret på og centreret ift. ventilatoren.
Suget skal være direkte fra sugekamret.
Ventilatorer med lave vingevinkler kan
støje ved højt tryk, hvilket påvirker
målingen. Drift tæt på stallingsområdet
giver ligeledes forkerte resultater.

6. Vedligeholdelse
6.1 Inden vedligeholdelse
Det elektriske system skal være slået fra
og sikret, så ventilatoren ikke kan startes
uforvarende mens der foretages
vedligeholdelse.

6.2 Ventilatorhus
Ventilatorhuset vedligeholdes ved
almindelig rengøring.
Hvis ventilatorhuset er malet, bør
overfladen jævnligt kontrolleres, og
repareres.

6.3 Rotor

6.4 Motor

Skovlene i rotoren er monteret i en vinkel
svarende til det ønskede driftspunkt
(tryk og luftstrøm) og den pågældende
ventilatorhastighed. Rotoren er
afbalanceret med henblik på
vibrationsfri drift.
Vibrationer der opstår under drift kan
skyldes støv og smuds på navet og
skovlene. Er der efter rengøring stadig
rystelser, bør der straks tilkaldes
sagkyndig assistance. Vedvarende
rystelser afkorter levetiden af lejer i
skovle og motor.

Se vejledningen til motoren for
serviceoplysninger, såsom antal
driftstimer inden inspektion og
udskiftning af lejer.

Ø160 nav

1

2

3

4

6

5

7b

7c

9

10

8

Ø350 nav

6.5 Afmontering af motor
Vigtigt:

Henvisningerne herunder er til figur 9.
Afmontering af motoren
1 Afmonter alle kanaler på indløbs- og
udløbssiderne.
2 Fjern skruerne (pos. 1) mens der
holdes på navdækslet, og fjern
derefter selve dækslet (pos. 2).
3 Fjern centerskruen i rotoren (pos. 3)
og midterskiverne (pos. 4).
4 Afmonter rotoren med en aftrækker
fastgjort i gevindhullerne på navet
(pos. 5).
5 Alt efter længden af det installerede
motorkabel, trækkes kablet ud af
ventilatorhuset for at kunne håndtere
motoren.
6 Understøt motoren. Se Tabel 3. for
maks. motorvægte.
7 Afmonter motoren fra motorskålen
ved at fjerne møtrikkerne og boltene
(pos. 7a og 7b) for navstørrelser Ø350
og Ø560, eller bolte og spændeskiver
(pos. 7b og 7c) for navstørrelse Ø160.
Note:

1

2

3

4

5

6 7a

9

10

8

Slå strømmen fra og frakobl
motorkablet i klemkassen,
inden arbejdet påbegyndes på
rotoren og motoren.

7b

Møtrikker monteret bagest i
motorskålen nås forfra
gennem motorskålen.

8 Fjern motoren (pos. 8).

Ø560 nav

Vigtigt:

Undgå at udsætte ventilator
og motor for stød. Motorlejer
og ventilatorkomponenter er
følsomme dele.

6.6 Montering af motor
Vigtigt:

Udskift skiver og møtrikker
ved montering.

Henvisningerne herunder er til figur 9.
1

2

3

4

6

5

7b

7c

9

10

1. Skruer

7a. Møtrikker

2. Navdæksel

7b. Bolte

3. Centerskrue

7c. Skiver

4. Midterskive

8.

Motor

5. Nav

9.

Ventilatorhus

6. Rotor

10. Ledeskovle

Figur 9. Afmontering og montering
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7b

Montering af motor
1 Monter motoren (pos. 8), og sørg for,
at motorakslen er anbragt
koncentrisk i ventilatorhuset.
2 Ventilatorer med Ø350 nav og
motorstørrelser 160 eller 180:
Disse motorer er monteret med stifter,
hvilke skal udskiftes ifm. genmontering af motorerne.
3 Isæt og stram møtrikker og bolte (pos.
7a og 7b) for navstørrelser Ø350 og

5

Ø560, eller bolte og skiver (pos 7b og
7c) for navstørrelse Ø160.
Note:

Møtrikker monteret bagest i
motorskålen nås forfra
gennem motorskålen.
Momenter [Nm]

Str.
Motorbolte (7b)

Centerbolt (3)

M6

9

6

M8

23

12

M10

45

20

M12

78

20

M16

190

25

M20

370

25

•
•
•
•

Lejer i elektrisk motor defekte
Rotor ude af balance
Rotor slidt/beskadiget
Bolte/komponenter løse

7. Inspektion og test

4 Monter rotoren (pos. 6) på
motorakslen med et værktøj fastgjort
til genvindhullet på akslen. Navet på
hjulet skal hvile på kraven til akslen.
5 Brug et søgerblad til at checke
tipspillerummet mellem
rotorvingespidserne og
ventilatorhuset langs hele periferien.
Dette skal overholde
minimumskravet. Juster
motorpositionen om nødvendigt.
Vent.str.
ØD [mm]

Minimum
[mm]

Vent.str.
ØD [mm]

Minimum
[mm]

250

0.3

800

0.8

280

0.3

900

0.9

315

0.3

1000

1.0

355

0.4

1120

1.1

400

0.4

1250

1.3

450

0.5

1400

1.4

500

0.5

1600

1.6

560

0.6

1800

1.8

630

0.6

2000

2.0

710

0.7

Tabel 7. Minimum tipspillerum
6 Monter midterskiverne (pos. 4) og
centerskruen (pos 3).
7 Monter navdækslet (pos. 2) og skruer
(pos 1).
8 Tilslut motorkablet i klemkassen og
monter kanalerne.
Følg proceduren beskrevet i afsnit “5.
Idriftsættelse” for at starte ventilatoren.

6.7 Fejlfinding
Ved nedbrud bør tjeklisten nedenfor
gennemgås, inden service tilkaldes.
Manglende ydeevne

6

Støj og vibrationer

Drift af ventilatorer i overbelastningsområdet kan medføre nedbrud.

Tabel 6. Tilspændingsmomenter

•
•
•
•

• Motor frakoblet
• Rotationsretning er forkert

Spjæld lukket
Kanaler tilstoppede
Indblæsningsventilator standset
Motor defekt

Det anbefales at teste og inspicere AZLAZN-AZW-ventilatorer jævnligt mht.
funktionalitet og driftsforhold.
Omfang af inspektionen
• Måling af strømforbrug
• Kontrollér tilspænding af bolte og
ret om nødvendig
• Rengøring
- indvendigt med trykluft
- udvendigt med vand
• Visuel inspektion af rotor,
ventilatorhus og el-tilslutning
Notér alle værdier og observationer i en
logbog.

8. Lyd
Mængden af lyd fra ventilatorerne
afhænger af monterings- og
driftsforholdene, hvorfor der ikke kan
gives generelle data.
Der henvises til AirBox programmet for
specifikke emissioner, og til
produktkataloget for generelle data.

9. Sikkerhed
ZerAx aksialventilatorer skal monteres i
overensstemmelse med Novenco’s
anvisninger, de gældende love og lokale
sikkerhedsforskrifter. Som minimum
omfatter disse EN 13850.
Det anbefales at gennemgå og revidere
sikkerhedsprocedurerne jævnligt.
Sikkerhedskontrol
• Kontrollér sikkerhedsprocedurerne og at installationen virker
korrekt.
• Check om sikkerhedsforskrifterne
er ændret og om installationen skal
ændres.
• Overvej yderligere foranstaltninger
for at forbedre sikkerheden af
installationen. For eksempel ved
montering af beskyttelsesnet på
indløb og udløb.

10. Reservedele
Kontakt Novenco for oplysninger om
bestilling af reservedele.

11. Patenter og varemærker
Novenco®, ZerAx®,
,
og
er registrerede varemærker
tilhørende Novenco A/S.
AirBox™ og NovAx™ er varemærker
hos Novenco Building & Industry A/S.
ZerAx® fremstillingsprocesser,
teknologier og design er patenteret af
Novenco A/S. Anmeldte patenter
omfatter Brasilien nr. BR-11-2012008607-3, BR-11-2012-008543-3, BR-112012-008545-0, BR-11-2014-002282-8 og
BR-11-2014-002426-0; Canada nr.
2.777.140, 2.777.141, 2.777.144, 2.843.131
and 2.843.132; Kina nr. 2012280037965.7
og 201280038721.0; EU nr. 10778838.2,
12740606.4 og 12740612.2; Indien nr.
4140/CHENP/2012, 4077/CHENP/
2012, 4073/CHENP/2012, 821/
CHENP/2014 og 825/CHENP/2014;
PCT nr. EP2012/064908 og EP2012/
064928; Sydkorea nr. 10-2012-7012252,
10-2012-7012154, 10-2012-7012155, 102014-7005746 og 10-2014-7003829; og
USA nr. 14/234.654 og 14/234.735.
Anmeldte designs omfatter USA nr. 29/
541.418 og 29/541.422.
Udstedte patenter omfatter Kina nr.
201080046096.5, ZL201080046427.5 og
201080045884.2; EU nr. 2488759 og
2488761; og USA nr. 8.967.983, 9.200.641
og 9.273.696.
Udstedte designs omfatter Brasilien nr.
BR-30-2012-003932-0; Canada nr. 146333;
Kina nr. 1514732, 1517779, 1515003,
1555664 og 2312963; EU nr. 0016229450001 til 001622945-0009 og 001985391 0001; Indien nr. 246293; Sydkorea nr. 300735804; og USA nr. D665895S,
D683840S, D692119S, D704323S,
D712023S, D743018S, D755363S og
D756500S.
Andre varemærker der forekommer i
dette dokument tilhører deres respektive
ejere.

12. Kvalitet og miljø
Novenco Building & Industry A/S er
ISO 9001 og 14001 certificeret. og alle
ventilatorer underkastes inspektion og
test.

13. Garanti
Novenco Building & Industry A/S yder
den lovpligtige 12 måneders

Novenco Building & Industry A/S
Industrivej 22
Tel. +45 70 77 88 99
4700 Næstved
Danmark
www.novenco-building.com

basisgaranti fra produktet forlader
fabrikken. Garantien dækker defekter i
materiale og fremstilling. Sliddele er
ikke omfattet.
Udvidet garanti kan aftales.

13.1ZerAx rotorsvejsninger
Svejsninger på ZerAx rotorer kan se
ujævne ud eller have små porer, pga. den
ved fremstillingen anvendte
robotsvejsningsteknologi. Metoden er
verificeret ved højhastighedstests,
hvilke bekræfter den maksimalt
tilladelige omdrejningshastighed med
en stor sikkerhedsmargen. Udseendet af
svejsningerne er uden betydning for
styrken af rotoren og bør ikke danne
grundlag for en klage. Det vil i såfald
blive afvist som en garantisag.

EN ISO 12100:2011
Safety of machinery
- General principles for design
- Risk assessment and risk reduction
EN ISO 13857:
Safety of machinery - Safety distances
EN 60204-1:
Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General Requirements
EN 61000-6-2:
EMC - Part 6-2: Generic standards Immunity for industrial environments
EN 61000-6-3:
EMC - Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential,
commercial and light-industrial environments
EN 61800-3, class C2:
Adjustable speed electrical power
drive systems, EMC requirements
and specific test methods
Det er en betingelse for gyldigheden af
garantien, at Novenco’s anvisninger for
montage og vedligeholdelser er fulgt.

Figur 10. ZerAx rotorsvejsninger

Næstved, 01.11.2016

14. Overensstemmelseserklæring
Maskindirektivet 2006/42/EU, bilag 2,
A
Novenco Building & Industry A/S
Industrivej 22
4700 Naestved
Danmark

Peter Holt
Technical director
Novenco Building & Industry A/S

erklærer hermed, at aksialventilatorer
type AZL-AZN-AZW er fremstillet i
overensstemmelse med og opfylder
rådets direktiver 2006/42/EU om
indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om
maskiner (Maskindirektivet).
Direktiver
•
•
•
•
•

Maskin 2006/42/EU
ECO design 2009/125/EU
ECO energimærkning 2010/30/EU
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU

Anvendte standarder
EU 327/2011:
Fans driven by motors with electric
power between 125 W and 500 kW
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