

Návod k používání a obsluze

Ventilátor Multifan

Výrobek
Dodavatel

název:
typ:
název:
adresa:
IČO:
DIČ:

Ventilátor Multifan
4D 130 Q
AGRICO s.r.o.
Rybářská 671, 379 01 Třeboň
26032163
CZ26032163
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Popis
Jedná se ventilátor, kterým lze dosáhnout optimální klimatické podmínky ve stájích prasat a
to především v letním období, kdy může teplota snadno narůstat. Ventilátor vytváří proud
vzduchu kolem zvířat, kterým se vyřeší problémy únavy z tepla. Vzhledem k proudění
vzduchu v daném prostoru se klimatické podmínky vyrovnají a jsou příjemná pro zvířata.
Ventilátor se montuje v minimální výšce 2,5 m a v úhlu 10 – 12o, čímž je zajištěn optimální
charakter větrání daného prostoru. Ventilátor má průměr 130 cm, výsledkem čehož je velmi
vysoký objem vzduchu tj. 48 500 m3/hod při tlaku 0 Pa. Při dosažení proudu vzduchu až do
vzdálenosti 146 m je současně docíleno vysoké účinnosti a to při spotřebě 26,2 W/1000
m3/hod. Pro docílení optimálních klimatických podmínek je doporučeno montovat ventilátor
každých 12 – 14 metrů. Nicméně počet řad a ventilátorů potřebných v daném prostoru závisí
na počtu ustájených zvířat, konstrukci budovy a místních klimatických podmínkách. Nízká
hladina hluku umožňuje vytvořit klidné prostředí pro zvířata i pracovníky obsluhy zvířat.
Z bezpečnostního důvodu jsou třílisté rotory ventilátorů opatřeny ochrannými koši z obou
stran.Ventilátor se snadno montuje na strop budovy. Z důvodu použití speciálního řemínku
není nutné dodatečné napínání řemene.

Skutečnosti

Velké množství pohybujícího se
vzduchu: 48 500 m3/hod při tlaku 0
Pa.

Velký dosah: 146 metrů

Možnost regulace transformátorem
nebo frekvenčním měničem.

Jsou možná různá alternativní
uspořádání ventilátorů.

Jednoduchá konstrukce, kterou lze
snadno používat.

Vysoká účinnost: 26,2 W / 1000 m3
/ hod.

Nízká hladina hluku 67 dB(A)

Krytí motoru: IP 55.

Výhody
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Menší únava dojnic z tepla.
Výsledná vyšší produkce mléka.
Omezené rušení v budově.
Snadná správa při nízkých
nákladech.
Omezený čas návratnosti investice
[pay back time].
Zlepšený oběh a distribuce vzduchu.
Snadná instalace a údržba
Dlouhá životnost (záruka 1 rok).



Technické údaje
Průměr lopatkového
kola:
Napětí / frekvence:
Proud:
Spotřeba:
Otáčky ventilátoru:
Kapacita při tlaku 0 Pa:
Měrná účinnost:
Účinnost:
Hmotnost:
Rozměry skříně:
ochrany
motor

1300 mm
400 V / 50 Hz.
2,8 A
1,3 kW
550 ot/min
48 500 m3 / hod.
26,2 W/1000m3/hod.
64,6 %
45 kg
1430 x 1430 x 225 mm
1140 x 510 x 380 mm
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Postup montáže
(překlad z obrázku: Torque – kroutící moment)
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(překlad z obrázku: Torque – kroutící moment)
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(překlad z obrázku: Torque – kroutící moment)
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Tento balíček obsahuje 6 malých karabin, 2 velké karabiny, 2 x řetěz délky 7,5 m a 1 x řetěz
délky 0,5 m.




















Na každém konci řetězu dlouhém 0,5 m upevněte velkou karabinu.
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Zahákněte karabiny na desku motoru ventilátoru.





















Na každém konci řetězu dlouhém 7,5 m upevněte malou karabinu.
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Podle instrukcí upevněte obě karabiny s řetězem dlouhým 7,5 m na ventilátor. Toto
opakujte na druhé straně ventilátoru s druhým řetězem stejné délky.
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Obrázek č. 1
Použité háky musí mít minimální nosnost 100 kg.

Obrázek č.2

překlad z obrázku: Rotation – směr otáčení

A = 10 – 12o
B = min. 2,7 m
C = 12 – 14 m

Airflow – proud vzduchu

Obrázek č.3
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Ventilátor musí být zavěšen na háku s minimální nosností 100 kg. Zavěšení ventilátoru se
provádí pomocí řetězů připevněných na deskách motoru (viz obr. 1).
Ventilátor musí být zavěšen v minimální výšce 2,7 m (měřeno od nejnižšího bodu
ventilátoru).
Pro nastavení ventilátoru ve správném úhlu, viz obr. 2 a 3, se používají řetězy, které byly na
ventilátoru upevněny pod bodem 4. Vzdálenost mezi dvěma ventilátory musí být 12 až 14 m.

Instalace a údržba
Před zapojováním ventilátoru vypněte síťové napětí.
Instalaci axiálního ventilátoru a odstraňování případných poruch mohou podle platných
předpisů provádět pouze schválení elektromontážní pracovníci.
Před připojením ventilátoru zkontrolujte, zda se údaj na typovém štítku shoduje se
stávajícím síťovým napětím a frekvencí. Zkontrolujte, zda je regulátor ventilátoru pro daný
ventilátor vhodný. Ventilátor zamontujte podle instalačních předpisů uvedených na obr. 1.
Sejměte správnou záslepku na kondenzát!
Pokud to bezpečnostní důvody vyžadují, namontujte ochrannou mřížku. Ventilátor zapojte
podle schématu elektrického zapojení.
Ventilátor by měl být vždy uzemněn! Doporučujeme instalaci jističe motoru.
PORUCHY
Porucha
Kuličková ložiska jsou hlučná a/nebo jdou
ztuha
Ventilátor se nespouští nebo nedosahuje
správnou rychlost

Jistič motoru ventilátor vypíná

Řešení
Vyměňte kuličková ložiska*
Není síťové napětí:
zapněte síťové napětí
zapněte regulátor
vyměňte pojistku
Síťové napětí:
vyměňte kondenzátor
vyměňte vinutí
Vyčistěte
Vyměňte kuličková ložiska*
Vyměňte vinutí
Vyměňte regulátor nebo jej nechte opravit

* Používejte pouze originální ložiska Multifan. Namontujte je s tekutými zajišťovacími
prostředky.
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Záruční podmínky
Níže uvedené záruční podmínky nahrazují článek 14 všeobecných dodacích a platebních podmínek
vydaných svazem Metaalunie a uložených v jednatelství zemského soudu v Rotterdamu.
Článek 14: Záruka
14.1.1 Zhotovitel ručí v průběhu záruční lhůty za kvalitu dodaného zboží s ohledem na materiálové
a/nebo výrobní vady.
Záruční lhůta začíná dnem dodávky. Délka záruční lhůty je:
- u ventilátorů s průměrem do 1m a otáčkami do 2800 ot/min.: 3 roky
- u ostatních ventilátorů: 1 rok
- u přístrojů a náhradních dílů k regulaci a zajištění ventilátorů a motorů (nainstalované nebo
jednotlivé): 1 rok
- u motorů a lopatek, které nebyly nainstalovány: 1 rok
- u ostatních náhradních dílů a opravených součástí: 6 měsíců
14.2 Pokud se ukáže, že dodané zboží (nebo díly) není v pořádku (z důvodu materiálových nebo
výrobních vad), zavazuje se zhotovitel díly podle své volby buď opravit nebo nahradit, toto s ohledem
na ustanovení uvedená v tomto článku (článek 14). Opravené nebo nahrazené díly musí být zhotoviteli
zaslány vyplaceně a zhotovitel je vždy odesílá nazpět nevyplaceně.
14.1.1 Náklady na opravu nebo výměnu budou vyúčtovány tomu, kdo podle následujících podmínek o
opravu nebo výměnu požádal:
- v průběhu záruční lhůty: zdarma
- po uplynutí záruční lhůty: podle nákladů na opravu
14.4 Pokud to zhotovitel považuje za nutné, musí mít zhotovitel nebo jeho zástupci možnost
neomezeně přezkoumat vady.
14.5 Zadavatel musí zhotoviteli vždy poskytnout možnost k opravě vady.
14.6 Zadavatel může tyto záruční podmínky použít pouze tehdy, pokud splnil všechny závazky vůči
zhotoviteli.
14.7 Zadavatel se nemůže odvolávat na tyto záruční podmínky, pokud:
- bylo dodané zboží použito nesprávným způsobem;
- byla na dodaném zboží prováděna nesprávná nebo neodborná údržba;
- dodané zboží bylo ze strany třetí osoby nesprávně uvedeno do provozu, zamontováno, změněno nebo
opraveno;
- s dodaným zboží se nezacházelo podle předpisů zhotovitele;
- důvodem vady je běžné opotřebení;
- z dodaného zboží byl odstraněn typový štítek nebo sériové číslo;
- dodané zboží bylo poškozeno agresivními látkami nebo plyny.
14.8 Zhotovitel nemůže nikdy poskytnout záruku, že je dodané zboží vhodné k účelu použití
zadavatelů.
14.9 Zhotovitel je vůči zadavateli zodpovědný pouze tehdy, pokud toto vyplývá ze článku 13, resp. ze
článku 14, resp. pokud toto vyplývá z nutnosti zákona. Všechny ostatní závazky zhotovitele jsou
vyloučeny. Splnění záručních povinností popsaných v článku 14.2 se považuje za jedinou a celkovou
náhradu škody.
14.10 Závazky zhotovitele popsané v tomto článku (14.1 - 14.10) platí výhradně pro prvního
zadavatele.
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