00282064-D-T

Montageanleitung

คูมือการติดตั้ง

Freilaufende Radiallaufräder
/ Einbauventilatoren

พัดลมหมุนเหวี่ยงใบพัดตรงแบบอิสระ / พัดลมแบบ plug fans

direktgetrieben, mit IEC-Normmotor der Schutzart druckfeste Kapselung Ex de IIC T4 Gb oder druckfeste Kapselung mit Klemmkasten erhöhte Sicherheit Ex de IIC T4 Gb
für die Förderung von explosionsfähiger Atmosphäre der
Zone 1 Kategorie 2G und Zone 2 Kategorie 3G.

ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอรตามมาตรฐาน IEC
ซึ่งมีการปองกันประเภทเก ราะแคปซูลปองกันการเกิดระเบิด Ex de
IIC T4 Gb หรือเกราะแคปซูลปองกันการเกิ
ดระเบิดพรอมกลองขั้วเพิ่มความปลอดภัย Ex de IIC T4 Gb
สําหรับลําเลียงสงถายบรรยากา ศที่ไวตอการระเบิดของโซน 1
ประเภท 2G และโซน 2 ประเภท 3
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VENTILATOR-Typenschild
einkleben!
Anwendung

การใชงาน
ER..C

RH..C

L-BAL-019-T-07/2016-Index 011

•

•
•

ZIEHL-ABEGG - Freilaufende Radiallaufräder der
Baureihe RH..C, in den lieferbaren Baugrößen 250 bis
1000, sowie die Gerätebaureihe ER..C (Typenbezeichnung siehe Typenschild) in explosionsgeschützter Ausführung Ex II 2G c IIB T4 mit IEC-Normmotor der Zündschutzart Ex de IIC T4 Gb oder Ex d IIC T4 Gbsind keine
gebrauchsfertigen Produkte, sondern als Komponenten für
Klima-, Be- und Entlüftungsanlagen konzipiert. Sie dürfen
erst betrieben werden, wenn sie ihrer Bestimmung
entsprechend eingebaut sind und die Sicherheit durch
Schutzeinrichtungen nach DIN EN ISO 13857 / EN 60529
und die nach EN 14986 erforderlichen baulichen Explosionsschutzmaßnahmen sichergestellt ist.
Der Anlagenbauer ist für die Abdichtung der Anlage
verantwortlich.
Die Ventilatoren erfüllen hinsichtlich der Werkstoffwahl
durch besondere Schutzmaßnahmen im Bereich möglicher Berührungsﬂächen zwischen rotierenden und
stehenden Bauteilen (Lüfterraddeckscheibe / Einströmdüse) die Anforderungen der Norm EN14986. Für das
rotierende Teil (Lüfterraddeckscheibe) wird als Werkstoff
„Stahl beschichtet“ eingesetzt. Für die Auswahl des Werk-
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ZIEHL-ABEGG จากการขับเคลื่อน อยางไมหยุดนิ่ง ของใบพัด
จาก RH..C ใน กระบวนการผลิต พบวา มีจํานวน 250 ถึง 1000
และจาก ER.C อุปกรณ ที่ชวย ในการปองกัน การระเบิด
ของการผลิต (ดูประเภท ตางๆ ไดจาก คําอธิบาย) Ex II 2G c IIB
T4 ดวยมอเตอร มาตรฐาน IEC ที่ชวย ปองกัน การจุดระเบิด
ประเภท Ex de IIC T4 Gb หรือ Ex d IIC T4 Gb ผลิตภัณฑนี้
ไมได เปนผลิตภัณฑ ที่พรอม ใชงานได ในทันทีทันใด
แตถูกออกแบบมา เพื่อใชเปนสวนประกอบ สําหรับ A/C,
การระบายลม และ การแยกสสาร โดยอาจ ถูกใช เพียงแค
ตอนที่มีการติดตั้ง เทานั้น ดวยจุดประสงค ที่ไดมีการออกแบบ
ไวเพื่อ ความปลอดภัย โดยไดรับ การรับรอง ถึงการปกปอง
การระเบิด ดวย DIN EN ISO 13857/EN60529 ภายใต
เครื่องมือ และขอกําหนด EN 14986
ระบบ ที่ทําการติดตั้ง มีหนาที่ ความเปนฉนวน ใหแกระบบ
การเลือกวัสดุ เพื่อใชในการ ระบายอากาศ อยูภายใต มาตรฐาน
และขอกําหนด EN14986 ซึ่งเปน การวัดคา ความปลอดภัย
ในพื้นที่ที่ อาจมีการสัมผัสกัน ของผิวหนา ของสวน
ที่มีการเคลื่อนที่ และสวนที่หยุดนิ่ง (ใบพัดเหล็ก/หัวฉีด) สําหรับ
สวนที่มีการเคลื่อนที่ (ใบพัด เหล็ก ใชวัสดุคือ เหล็กกลา) ระบบ
ที่ทําการติดตั้ง มีหนาที่ ในการเลือกวัสดุ ที่เปนสวนประกอบ
รอบนอก ของสวนที่ไมไดเคลื่อนที่ ถาใบพัด ระบายอากาศ ถูกใช
โดยไมมีหัวฉีด ZIEHL-ABEGG วัสดุ ที่เปนสวนประกอบ
และจะถูกเลือก นํามาใช จะเปนไปตาม EN14986

ภาษาไทย
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Die Laufräder sind nur zur Förderung von Luft oder explosionsfähiger Atmosphäre der Zone 1 Kategorie 2G und
Zone 2 Kategorie 3G bestimmt. Die Förderung von Feststoffen oder Feststoffanteilen im Fördermedium ist nicht
zulässig.
Betreiben Sie den Ventilator nur nach seiner bestimmungsgemäßen Verwendung und nur bis zur max. zulässigen Betriebsdrehzahl gemäß Angaben auf dem Ventilator-/Laufrad-Typenschild. Ein Überschreiten der max.
zul. Betriebsdrehzahl führt als Folge der hohen kinetischen
Energie (Masse x Drehzahl) zu einer Gefährdungssituation. Das Laufrad kann bersten - Lebensgefahr! Die
max. zulässigen Betriebsdaten auf dem Typenschild
gelten für eine Luftdichte ρ = 1,2 kg/m 3.
Freilaufende Laufräder sowie die Gerätebaureihe ER...
dürfen mit Frequenzumrichter nur dann betrieben werden,
wenn ein Antriebsmotor der Zündschutzart „Druckfeste
Kapselung Ex de IIC oder Ex d IIC“ verwendet wird.
Die Angabe der Temperaturklasse auf dem EX-Prüfschild
(Motor) muss mit der Temperaturklasse des möglicherweise auftretenden brennbaren Gases übereinstimmen.
Montage und elektrische Installation darf nur durch geeignetes Fachpersonal, das die einschlägigen Vorschriften
beachtet, vorgenommen werden!
Jedem Motor muss ein Motorschutzschalter vorgeschaltet
sein. Beachten Sie hierzu die Angaben des Motorherstellers.
Wicklungsüberwachung durch Kaltleiter für Abschaltung
am Umrichter. Zur Schutzeinrichtung wird ein Auslösegerät mit Kennzeichen II (2) G benötigt.
Bei Drehzahlsteuerung durch Frequenzumrichter ist
sicherzustellen, dass die max. zul. Drehzahl nicht durch
eine Fehlfunktion des Frequenzumrichters überschritten
wird.
Bei Betrieb mit Frequenzumrichter ist eine Übermodulation
nicht zulässig. Lüfterrad kann bersten - Lebensgefahr!
Bezüglich Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter sind
die Sicherheitshinweise und Empfehlungen gemäß der
Betriebsanleitung des Motorherstellers einzuhalten. Dies
gilt auch in Bezug auf Motoreinbau, elektrischen
Anschluss und Wartung.
Beachten Sie die Einbau- und Sicherheitshinweise zu den
verschiedenen Ventilatorbauformen. Nichtbeachtung oder
Missbrauch kann zu körperlichen Schäden oder Beschädigung des Ventilators und zur Explosion einer zündfähigen
Gas-Luftatmosphäre führen - Lebensgefahr.
Beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung des
Motorherstellers, die Bestandteil des Lieferumfangs ist.
Wird der Ventilator frei ansaugend oder frei ausblasend
eingesetzt, ist zu prüfen, ob die Sicherheitsabstände
gemäß DIN EN ISO 13857 / EN 60529 eingehalten
werden.
Die Einhaltung der Norm DIN EN ISO 13857 / EN 60529
bezieht sich nur auf den montierten Berührschutz, sofern
dieser zum Lieferumfang gehört.
Achten Sie insbesondere saugseitig auf ausreichend
bemessenen Sicherheitsabstand, da durch die Sogwirkung des Ventilators Kleidung, Gliedmaßen oder bei
größeren Ventilatoren auch Personen angesaugt werden
können.
Wenn durch die Geräte- oder Anlagenkonstruktion das
Ansaugen oder Hereinfallen größerer Teile in den Laufradbereich nicht ausgeschlossen werden kann - Gefahr
der Explosion einer zündfähigen Gas-Luftatmosphäre
- ist saugseitig ein Schutzgitter zwingend erforderlich.
Blockieren oder Abbremsen des Ventilators durch z. B.
Hineinstecken von Gegenständen ist untersagt. Dies führt
zu heißen Oberﬂächen und Beschädigungen am Laufrad.
Ein Restrisiko durch Fehlverhalten, Fehlfunktion oder
Einwirken höherer Gewalt beim Betreiben des Laufrades
kann nicht völlig ausgeschlossen werden. Der Planer oder
Erbauer der Anlage muss durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen nach DIN EN ISO 13857 / EN 60529, z. B.
Schutzeinrichtungen, verhindern, dass eine Gefährdungssituation entstehen kann.
Diese Montageanleitung ist Teil des Produktes und als
solche zugänglich aufzubewahren.
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ใบพัดเหล็ก จะถูกเตรียมเอาไว เพื่อเคลื่อนยายอากาศ
หรือการระเบิด ในอากาศ ที่อาจเกิดขึ้นได ของ พื้นที่ 1 ประเภท
2G และพื้นที่ 2 ประเภท 3G สวนการเคลื่อนยาย ของแข็ง
และสารประกอบ ของของแข็ง จะไมถูกอนุญาติ ใหทําการ
เคลื่อนยายได
ใหใชงานพัดลมตามขอกําหนดการใชงานเทานั้น
และใชจนถึงความเร็วมากที่สุดที่ไดรับอนุญาต
ตามขอมูลบนปายบอกประเภทของพัดลม/ใบพัด
การใชงานเกินความเร็วมากที่สุดที่กําหนดนั้น
จะทําใหเกิดสถานการณอันตราย เนื่องจากพลังงานจลนที่สูงขึ้น
(มวล x ความเร็ว) ใบพัดสามารถแตกออกได เปนอันตรายถึงชีวิต!
ขอมูลการทํางานสูงสุดตามที่กําหนดบนปายบอกประเภท
ใชสําหรับความหนาแนนของอากาศ ρ = 1.2 กิโลกรัม/เมตร 3
การขับเคลื่อน ของใบพัดเหล็ก และ อุปกรณ ในกระบวนการ
การผลิต ER.. เปนการเปลี่ยน ระดับความถี่ เพื่อปองกัน
การระเบิด ในกรณีที่การวิ่ง ของมอเตอร กอใหเกิด
การเผาไหมได มอเตอร กันการระเบิด ประเภท Ex de IIC หรือ
Ex d IIC จะถูกใช
สภาพ และ อุณหภูมิ ในคลาสการตรวจสอบ ของ EX มอเตอร
จําเปนตองตรงกันกับ อุณหภูมิของแกส ที่ไวไฟ ซึ่งสามารถ
เกิดการระเบิดได
อนุญาตใหผช
ู ํานาญพิเศษที่ผานการฝกอบรม เปนผูติดตั้งระบบ
และติดตั้งดานไฟฟาเทานั้น
โดยใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ!
ระบบที่ใช ในการตัดกระแสไฟฟา จําเปนตอง ถูกติดตั้ง
กอนมอเตอรทั้งหมด โปรดดูตาม คูมือ ในการ ติดตั้งมอเตอร
ในกระบวนการผลิต
การควบคุม โดยใช เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เทอรมิสเตอร สําหรับ
การตัดอุณหภูมิ และใช ทริกเกอร ในอัตราที่ II (2) ประเภท G
เปนสิ่งที่ ตองการ
ในการควบคุมความเร็วโดยใชเครื่องเปลี่ยนความถี่
ตองแนใจไดวาความเร็วสูงสุดจะไมเกินกําหนด
เนื่องจากการทํางานที่ผิดพลาดของเครื่องเปลี่ยนความถี่
เมื่อมีการทํางาน ไมควรมี เสียงดัง มากเกินไป เนื่องจาก
ใบพัดของเครื่องระบายอากาศ อาจะระเบิดได เปนอันตราย
ถึงชีวิต
คูมือ ความปลอดภัย และคําแนะนํา ถูกระบุไว ในคูมือ
การผลิตมอเตอร ในกระบวนการผลิต ของการควบคุม
รอบความเร็ว ดวยการเปลี่ยนแปลงความถี่ ที่ตองมี
การเฝาสังเกตุการณ ซึ่งการติดตั้ง กระแสไฟฟา
และการบํารุงรักษา จะถูกนํามาใช กับการติดตั้ง มอเตอรดวย
ตามคูมือ การติดตั้ง และความปลอดภัย สําหรับ สวนประกอบ
ของการระบายอากาศ ที่แตกตางกันนี้ หากไมปฏิบัติตาม
หรือมีการใชงาน ที่ผิด อาจสงผล ใหเกิดความเสียหาย
หรืออันตราย กับเครื่องระบายอากาศ และสงผลให
เกิดการจุดระเบิด ของแกสในบรรยากาศได อันตรายถึงชีวิต
ตามเอกสาร คูมือการติดตั้ง สวนประกอบ ทั้งหมด ของมอเตอร
ถูกระบุอยูในคูมือ กระบวนการการผลิต
หาก เครื่องระบายอากาศ ถูกติดตั้ง ไมวาจะในทอ หรือ
ทางชองระบาย ก็ตาม จําเปนตอง มีการตรวจสอบ ใหแนใจ
ถึงระยะ ความปลอดภัย ดวยระบบ DIN EN ISO 13857/EN
60529 ดังกลาว
ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 13857/EN60529 อางอิง การติดตั้ง
หนาสัมผัส ที่ใชใน การปองกัน การสงสาร
พิจารณาใหมีบริเวณความปลอดภัยที่เพียงพอ
โดยเฉพาะบริเวณดานดูด
เนื่องจากแรงดึงของพัดลมสามารถดูดเสื้อผา และแขนขาได
หรือถาเปนพัดลมขนาดใหญก็สามารถดูดคนเขาไปได
หากอุปกรณ หรือ ระบบโครงสราง ถูกแยกออกจาก
สวนประกอบใหญ และตกหลน หรือ ถูกดูดเขาไป
ในบริเวณใกลเคียง กับใบพัดเหล็ก อาจเกิดอันตราย
จากการจุดระเบิด ของแกส ที่ระเบิดได ในอากาศ จําเปนตอง
ติดตั้งตะแกรง เพื่อปองกัน อันตรายที่จะเกิดขึ้น
หามปดกั้นหรือเบรกการทํางานของพัดลม
โดยการเสียบสิ่งของเขาไป การทําเชนนี้จะทําใหพื้นผิวรอน
และทําใหใบพัดเสียหาย
ไมสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนอกเหนือจากนี,้
ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่ผิดพลาด การทํางานที่ผิดพลาด
หรือผลจากเหตุสุดวิสัยในการทํางานของใบพัด ไดอยางสมบูรณ
ผูวางแผนหรือผูติดตั้งอุปกรณตองเตรียมการปองกันลวงหนา
โดยใชมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตาม DIN EN 13857 /
EN 60529 เพื่อไมใหเกิดสถานการณอันตรายขึ้นได
คูมือการติดตั้งนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ
และใหเก็บไวในที่ที่หยิบใชไดสะดวก
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ขอแนะนําดานความปลอดภัย

Sicherheitshinweise
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stoffs der feststehenden Peripherieteile ist, bei Bezug des
Lüfterrades ohne ZIEHL-ABEGG-Einströmdüse, der Anlagenbauer verantwortlich. Es dürfen nur Werkstoffpaarungen nach EN 14986 eingesetzt werden.

00282064-D-T

การขนสง, การเก็บ

Transport, Lagerung

ในขณะใชงานใหสวมใสรองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย!
• พัดลมหมุนเหวี่ยงใบพัดตรงหรือพัดลมแบบ plug in ER..C
มีการจัดสงตามปกติบนยูโรพาเลท
และสามารถขนสงโดยใชรถยกได
• การยก เกียร
– สําหรับ โครงสราง RH..C ซึ่งไมมี มอเตอร ทําการยก
ดวยสายหนังโดยวัด รอบใบพัดเหล็ก ดวยกําลังที่พอเพียง
กับการยกขึ้น สามารถดูนํา้ หนัก ไดจากรายการ ซึ่งถูกระบุ
อยูที่ปาย (ดานตรงขาม กับจานใบพัดเหล็ก) ใชการยก
ดวยสายหนัง ถือวา เปนการพอเพียงแลว กับน้ําหนัก ของ
ใบพัดเหล็ก
– รุน ER..C: อนุญาตใหยกและขนสงชิ้นสวนพัดลม
โดยใชปนจั่นที่เหมาะสมเทานั้น (โหลดที่มีการกระจายออก)
ใหมีความยาวของสายและโซเพียงพอ
– ระวัง: จัดบีมยกใหขวางแกนมอเตอร
โดยใหบีมยกมีความกวางเพียงพอ
ในขณะยกโซและสายตองไมสัมผัสกับใบพัด!
ไมยืนอยูใตพัดลมที่สายไปมาไมวาในกรณีใด ๆ
เพราะอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
หากเกิดความผิดพลาดของอุปกรณขนสง
ตองสังเกตขอมูลน้ําหนักบนปายบอกรุนพัดลม
และน้ําหนักบรรทุกของพาหนะขนสง
• หลีกเลี่ยงการกระทบกันและการชน
โดยเฉพาะอุปกรณที่มีพัดลมติดตั้ง
• ในกรณีที่เกิดความเสียหายใหแจงผูขนสงทันที
• เก็บพัดลมไวในบริเวณที่แหง ไมมีลมและที่ที่ไมแกวงไปมา
• หลีกเลี่ยงการเก็บไวนานเกินไป
กรณีนี้ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตมอเตอร

Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!
• Radiallaufräder oder Einbauventilatoren ER..C werden in
der Regel auf Europaletten geliefert und können mittels
Hubwagen transportiert werden.
• Bei Transport mit Hebezeugen:
– Bauform RH..C ohne Motor: Hebeband mit ausreichender Traglast um eine Laufradschaufel herumlegen.
Beachten Sie die Gewichtsangabe auf dem Typenschild (Rückseite der Laufradbodenscheibe).
Verwenden Sie nur ein Hebeband, das geeignet ist,
scharfkantige Lasten zu tragen.
– Bauform ER..C: Ventilatoreinheit darf nur mit geeignetem Hebezeug (Lasttraverse) angehoben und transportiert werden. Auf ausreichende Seil- bzw. Kettenlänge ist zu achten.
– Achtung: Anordnung der Lasttraverse quer zur
Motorachse. Auf ausreichende Breite der Lasttraverse achten. Kette bzw. Seil darf das Lüfterrad
beim Anheben nicht berühren! Stellen Sie sich auf
keinen Fall unter den schwebenden Ventilator, da
im Falle eines Defektes am Transportmittel Lebensgefahr besteht. Beachten Sie unbedingt immer die
Gewichtsangaben auf dem Ventilator-Typenschild
und die zul. Traglasten des Transportmittels.
• Vermeiden Sie Schläge und Stöße, besonders bei auf
Geräten aufgebauten Ventilatoren.
• Bei Beschädigungen umgehend den Spediteur benachrichtigen.
• Lagern Sie den Ventilator in trockener, staub- und schwingungsfreier Umgebung.
• Vermeiden Sie zu lange Lagerzeiträume. Beachten Sie
hierzu die Hinweise des Motorherstellers.

Laufradeinbau
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•

การติดตั้งใบพัด

Laufräder mit Festnabe
– Das Laufrad wird mittels Festnabe mit dem Wellenende
des Antriebsmotors verbunden.
– Montage: Alle blanken Oberﬂächen (Wellenende,
Nabenbohrung) leicht befetten. Laufrad mit Nabe (1) bis
auf Wellenschulter (2) aufziehen (Übergangspassung).
Bei entsprechendem Gewicht mit Hebezeug sichern.
Axiale Wellensicherung mittels Schraube (3) und
Scheibe (4) vorsehen. Anzugsmomente nach Tabelle
einhalten. Die Schraube (3) ist mit einer Sicherungsscheibe (z. B. Sperrkant- oder Kontaktscheibe) zu
sichern. Bei Motoren ab BG132 (WellenØ 38) ist nach
Norm EN 14986 eine Sonderscheibe mit Schrauben (5)
zur zusätzlichen Sicherung angebracht. Anzugsmomente nach Tabelle einhalten.
– Demontage: Axiale Schraubensicherung lösen und
Laufrad mit Nabe mittels geeigneter Abziehvorrichtung
abziehen (bei entsprechendem Gewicht mit Hebezeug
sichern). Bei Motoren ab BG132 muss die zusätzliche
axiale Wellensicherung (5) ebenfalls gelöst werden.

•

ใบพัดที่มีศูนยกลางยึด
– ตอใบพัดเขากับกานเพลาของมอเตอรขับเคลื่อน
– การติดตั้ง : ทาน้ํามัน ใหทั่วผิวหนา (คานหลัง และ
รูตรงกลางลอ ดวย) ขันแนน ใบพัดกับ ดุมลอ (1) กับคานหลัง
(2) ใหพอดีกัน ทําการ ยกเกียรขึ้นอยางปลอดภัย
ใหมีความเหมาะสม กับน้ําหนัก โดยตองแนใจวา
เพลาของคาน ถูกขันแนน ดวยสกรู เรียบรอยแลว (3)
ตองมั่นใจวา มีการใส แหวนรองเรียบรอยแลว (เชน มั่นใจวา
แหวนรอง ถูกติดตั้ง โดยถูกลอค หนาสัมผัส เรียบรอยแลว)
สําหรับ มอเตอรจาก BG132 (เสนผานศูนยกลาง 38 )
เปนเพลท ที่ขันแนน กับสกรู จําเปนตอง มีการเพิ่ม
ความปลอดภัย ดวยขอบังคับ EN14986 และตองใช
คาขันแนน ซึ่งถูกระบุไว ตามตาราง คาขันแนน
– การถอด ชิ้นสวน : การขันสกรู และ ถอดใบพัดเหล็ก
ออกจากดุม ตองใชอุปกรณ ที่มีความเหมาะสม (ตองระมัดระวัง
ความปลอดภัย ในการยกเกีย ดวยการยก ดวยน้ําหนัก
ที่เหมาะสม) สําหรับมอเตอร BG132 ตองเพิ่มความปลอดภัย
ในการประกอบ แกนเพลา (5) จําเปนตอง ยังไมทําใหเสร็จสิ้น

FK 8.8 M4
FK 8.8 M4
MA

•

M5

M6

M8

M10

M12

MA

2,8 Nm 5,5 Nm 9,5 Nm 23 Nm 46 Nm 79 Nm

•

Bei Einhaltung der Werkstoffpaarung müssen folgende
Mindestspalte eingehalten werden: zwischen rotierenden
und stehenden Teilen (Laufraddeckscheibe / Einström-
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2.8 Nm 5.5 Nm 9.5 Nm 23 Nm 46 Nm 79 Nm

เมื่อแนใจ ถึงวัสดุที่ใช ในการประกอบ แลว ชองวาง ที่นอยที่สุด
ระหวางสวนประกอบ ที่มีการหมุน และสวนที่ หยุดนิ่ง (แผนเพลท
ใบพัดเหล็ก/ ทอหัวฉีด และ/หรือ หัวอัดอากาศ) ตองมีชองวาง
อยางนอยที่สุด ไมต่ํากวา 1% ของ เสนผานศูนยกลาง ของ
หนาสัมผัส แตไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร
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düse bzw. Druckentnahmenippel) darf der Mindestspalt (s)
nicht kleiner als 1 % des maßgeblichen Kontaktdurchmessers, aber nicht weniger als 2 mm betragen.

•
Vor- bzw. nachgeschaltete Bauteile oder solche, die unmittelbar im Luftstrom liegen, dürfen keine ungeschützten
Aluminium- oder Stahloberﬂächen aufweisen. Erforderlich
ist eine Lackierung oder Kunststoffbeschichtung, welche
mindestens Gitterschnitt-Kennwert 2 nach DIN EN ISO
2409 erfüllt. Der Oberﬂächenschutz soll verhindern, dass
es zur Bildung von Rost oder Ablagerung von Eisenoxyd
oder kleineren Rostpartikeln kommt, welche in Verbindung
mit Aluminium und dem Auftreffen von Partikeln mit hoher
Luftgeschwindigkeit zu einer chemischen Reaktion (aluminiotherm. Reaktion) und somit zur Zündung einer explosionsfähigen Gas-Luftatmosphäre führt.

การเชื่อมตอกับกระแสไฟฟา

Elektrischer Anschluss

•
•
•
•
•

Darf nur von technisch ausgebildetem Fachpersonal (DIN
EN 50 110, IEC 364) vorgenommen werden.
Nur Kabel verwenden, die eine dauerhafte Dichtigkeit in
Kabelverschraubungen gewährleisten (druckfest-formstabiler, zentrisch-runder Mantel; z. B. mittels Zwickelfüllung)!
Der Ventilator darf nur an Stromkreise angeschlossen
werden, die mit einem allpolig trennenden Schalter
abschaltbar sind.
Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Inbetriebnahmehinweise des Motorherstellers, sowie die im MotorKlemmenkasten beﬁndlichen Schaltbilder.
Vor dem elektrischen Anschluss des Motors die
Anschlussdaten mit den Angaben auf dem Motortypenschild vergleichen.

•
•
•
•
•

การประกอบอุปกรณ

Geräteaufstellung

ในขณะใชงานใหสวมใสรองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย!
• ปฏิบัติตามคําแนะนําความปลอดภัย!
• ในการหลีกเลี่ยงการทําใหเกิดการแกวงรบกวน
แนะนําใหแยกเสียงกระทบทั้งหมดของพัดลมแบบ plug in
(ชิ้นสวนสปริงและชิ้นสวนดูดเสียงไมใชสวนประกอบ
ที่รวมในขอตกลงการจัดสงตามรุน)
การจัดระยะหางของตัวดูดเสียงแบบสปริง
โดยขึ้นกับวาพัดลมมีหรือไมมีอุปกรณเสริมนั้น
สามารถดูไดที่โฮมเพจของเราที่ www.ziehl-abegg.de
ที่การดาวนโหลด - อากาศ - เทคโนโลยีการควบคุม
• ระวัง: จุดค้ําทุกจุดตองมีการปองกันความปลอดภัย
โดยการเชื่อมตอกับรากฐาน หากไมมีการยึดติดที่พอเพียง
จะเกิดอันตรายจากการลมเอียงของพัดลม
• ใหมีระยะหางของขางที่มีแรงดูด และขางที่มีแรงดันอยางพอเพียง
• สามารถทําการประกอบภายนอกอาคารได
ตอเมื่อมีการบันทึกและยืนยัน
อยางชัดเจนในเอกสารการสั่งซื้อเทานั้น
หากหยุดทํางานเปนเวลานานในสภาพแวดลอมที่ชื้น
จะเสี่ยงตอการเกิดความเสียหายที่ตลับลูกปน
หลีกเลี่ยงการสึกกรอน โดยใชมาตรการปองกันที่เหมาะสม
จําเปนตองมีการทําหลังคา
• ไมอนุญาตใหทําการเปลี่ยนแปลง/ ดัดแปลงพัดลมดวยตนเอง ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
• หากมี การเกิดฟาผาขึ้น ระบบ จะทําการปกปอง ขึ้นทันที
• ระบบ จําเปนตอง จํากัดระยะหาง ระหวางอุปกรณ สงสัญญาณ
หรือ การปองกัน ดวยอุปกรณ ยับยั้ง ที่มี ความเหมาะสม
• เครื่องระบายอากาศ ER ไมได ถูกติดตั้ง อยางเหมาะสม
ในตําแหนง H เทานั้น (เครื่องระบายอากาศ ตองติดตั้ง ในทาตั้ง,
เพลามอเตอร ตองติดตั้งในแกนนอน)
• การถอดและใสชิ้นสวนบริเวณพัดลมและใบพัด
ทําใหการรับประกันสิ้นสุดลง! ขอยกเวน:
อนุญาตใหเปดฝาชองเทอรมินอล
เพื่อตอสายเคเบิลไดโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ (DIN EN 50110,
IEC 364) อนุญาตใหใชเคเบิลแกลนดที่เหมาะสม
มาตอในชองเทอรมินอล

Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!
• Sicherheitshinweise beachten!
• Um die Übertragung störender Schwingungen zu
vermeiden, wird eine Körperschallentkopplung des
kompletten Einbauventilators empfohlen. (Feder- bzw.
Dämpfungselemente sind nicht Bestandteil des serienmäßigen Lieferumfangs). Die Zuordnung der Abstandmaße
der Federdämpfer, je nachdem, ob der Ventilator mit oder
ohne Zubehör ausgestattet ist, kann unserer Homepage
unter www.ziehl-abegg.de im Bereich Download - Luftund Regeltechnik entnommen werden.
• Achtung: Alle Auﬂagepunkte müssen betriebssicher
mit dem Fundament verbunden sein. Bei nicht
ausreichender Befestigung besteht Gefahr durch
Kippen des Ventilators.
• Auf ausreichende saug- und druckseitige Abstände
achten.
• Aufstellung im Freien nur, wenn in den Bestellunterlagen
ausdrücklich vermerkt und bestätigt. Bei längeren Stillstandszeiten in feuchter Umgebung besteht die Gefahr
von Lagerschäden. Korrosion durch entsprechende
Schutzmaßnahmen vermeiden. Eine Überdachung ist
erforderlich.
• Eigenmächtige Veränderungen/Umbauten am Ventilator
sind nicht zulässig - Sicherheitsrisiko.
• Werden Gefährdungen durch Blitzschlag festgestellt,
müssen die Anlagen durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen geschützt werden.
• Anlagen müssen in ausreichendem Sicherheitsabstand zu
Sendeanlagen oder durch geeignete Abschirmung
geschützt werden.
• ER-Ventilatoren dürfen nur in Einbaulage H (Ventilator
stehend, Motorwelle horizontal) betrieben werden!
• Das Demontieren bzw. das Anbringen von Bauteilen am
Ventilator bzw. Laufrad führt zum Erlöschen der Garantie-

deutsch

ดําเนินการโดยบุคลากรที่ผานการศึกษาดานเทคนิคเทานั้น (DIN
EN 50 110, IEC 364)
ใหใชเฉพาะสายเคเบิล
ที่มีการปองกันการรั่วซึมแบบถาวรในขอตอสาย
(ปลอกหุมชนิดทรงกลมตรงกลาง
ที่มีรูปทรงเสถียรและทนตอแรงกด เชน โดยการใชสารตัวเติม)!
อนุญาตใหติดตั้งพัดลม
ในวงจรไฟฟาที่ปดไดโดยใชสวิตซแยกทุกขั้วเทานั้น
ปฏิบัติตามคําแนะนําความปลอดภัย
และคําแนะนําการเริ่มใชงานของผูผลิตมอเตอร
และตามรูปภาพที่ปรากฎบนกลองแคลมปของมอเตอร
กอนการเชื่อมตอกระแสไฟฟาของมอเตอร
ใหเปรียบเทียบขอมูลการเชื่อมตอ กับขอมูลบนปายชนิดมอเตอร
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สวนประกอบ ทั้งหมด ตองสามารถ ใหอากาศไหลผานได ทั้งหมด
ตองไมมี การปกคลุม ดวยอลูมิเนียม หรือเหล็ก ที่ผิวหนา แตตองมี
การใชแล็คเกอรหรือ พลาสติก ในการปกคลุม ดวยอัตรา ระดับ 2
ในระบบ DIN EN ISO2409 เพื่อปองกัน ผิวหนา
จากการสรางสนิม หรือเหล็กออกไซน หรืออนุภาค ที่เล็กกวาสนิม
ซึ่งเปนสวนประกอบ ที่เกิดจาก การทําปฏิกิริยากันของอลูมินัม
และอัตราความเร็วสูง ในอากาศ ทําใหเกิด ปฏิกิริยาทางเคมี ขึ้น
(ปฏิกิริยา อลูมินิโอเทอรมิค) และนั่น จะเปนการ จุดระเบิด
ของแกสในอากาศ
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อุปกรณ เพิ่มเติม
อุปกรณ เพิ่มเติม ประกอบดวย ตะแกรง ปองกัน ระบบปอง
กันเสียง และโครงสราง เสริมอื่นๆ เมื่ออุปกรณเพิ่มเติมถูกติดตั้ง
และเพิ่มเขามา ระบบ จําเปนตอง มีการตอสายดิน เพิ่มดวย

leistung! Ausnahme: Der Klemmkastendeckel darf zum
Auﬂegen der Anschlusskabel von technisch ausgebildetem Fachpersonal (DIN EN 50110, IEC 364) geöffnet
werden. Am Klemmkasten dürfen geeignete Kabelverschraubungen angebracht werden.
Zubehör:
• Als Zubehör können Schutzgitter, Federdämpfer und
Gewebekompensatoren bezogen werden. Beim Einbau
bzw. Anbau dieser Elemente ist der Anlagebauer dafür
verantwortlich die Zubehörteile zu erden.

•

เงื่อนไขการใชงาน

Betriebsbedingungen

•
•

•
•

•
•

Beachten Sie die Angaben des Motorherstellers.
Ein Überschreiten der max. zul. Betriebsdrehzahl (Ventilator-/Laufrad-Typenschild) ist nicht zulässig, siehe Sicherheitshinweise. Die max. zulässige Betriebsdrehzahl gilt für
Dauerbetrieb S1. Hohe Schalthäuﬁgkeit ist zu vermeiden.
Anlauf über Y/D-Schaltung. Ventilator nicht im Resonanzbereich des Laufrades betreiben - Gefahr durch Dauerbruch.
Bei Betrieb mit Frequenzumrichter ist eine Übermodulation
nicht zulässig. Lüfterrad kann bersten - Lebensgefahr!
A-bewerteter Schallleistungspegel größer 80dB(A)
möglich, siehe Produktkatalog.

•
•

Inbetriebnahme

•

•

•

การใชงานครั้งแรก

Vor Erstinbetriebnahme prüfen:
– Hinweise des Motorherstellers zur Inbetriebnahme
berücksichtigt?
– Ist der Motorschutz richtig eingestellt? Polumschaltbare
Motoren benötigen für jede Polzahl einen eigenen
Schalter. Bei Dreieck-Schaltung muss ein Überlastschutz mit Phasenausfallschutz vorgesehen werden.
– Einbau und elektrische Installation fachgerecht abgeschlossen?
– Eventuell vorhandene Montagerückstände und Fremdkörper aus dem Laufrad- und Ansaugbereich entfernt?
Der Ventilator ist nach dem Einbau auf mechanische
Schwingungen zu überprüfen. Ist die Schwingstärke des
Ventilators größer als 2,8 mm/s (gemessen am Lagerschild des laufradseitigen Motorlagers), muss das Laufrad
von Fachpersonal überprüft und gegebenenfalls nachgewuchtet werden.
Inbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn alle Sicherheitshinweise überprüft und eine Gefährdung ausgeschlossen
ist.
– Stromaufnahme prüfen! Ist die Stromaufnahme höher
als auf dem Motor-Leistungsschild angegeben, ist
der Ventilator sofort außer Betrieb zu setzen.
– Drehrichtung kontrollieren (Drehrichtungspfeil auf Laufradbodenscheibe bzw. am Ventilatorgehäuse)
– Auf ruhigen, schwingungsarmen Lauf achten.

•

•

•

Instandhaltung und Wartung

•
•
•
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•

•
•

ปฏิบัติตามขอมูลของผูผลิตมอเตอร
ไมอนุญาติให เดินรอบ มากเกินกวา ที่กําหนด RPM
(เครื่องระบายอากาศ/ใบพัดเหล็ก สามารถดูได จากรายการ),
ดูคม
ู ือ ความปลอดภัย คาสูงสุดที่ยอมรับได ของ RPM ถูกใชเปน
S1 หลีกเลี่ยง การเปดปดไฟฟา บอยๆ การเปด โดยใชสวิตช
สตาร-เดลตา อยา ทําการระบายอากาศ ดวยใบพัด
ที่มีเสียงดังมาก เพราะนั่น หมายถึงอันตราย ที่เกิดจากความลา
ซึ่งเสื่อมสภาพกอนกําหนด
เมื่อมีการทํางาน ไมควรมี เสียงดัง มากเกินไป เนื่องจาก
ใบพัดของเครื่องระบายอากาศ อาจะระเบิดได เปนอันตราย
ถึงชีวิต
A-เปนไปไดที่จะมีคาระดับความดังของเสียง มากกวา 80dB(A),
ดูที่แคตตาล็อคผลิตภัณฑ

กอนเริ่มใชงานระบบครั้งแรกใหตรวจสอบวา:
– ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตมอเตอร
ในการใชงานครั้งแรกหรือไม?
– อุปกรณ เพื่อความปลอดภัย ของมอเตอร มีการติดตั้ง
ไวหรือไม ขั้วของมอเตอร จําเปนตองแยกสวิตช
สําหรับแตละขั้ว และสวิตช สตาร-เดลตา ที่ใชกับ
การปองกันการเกิดกระแส โอเวอรโหลดนั้น จําเปนตอง
ทําการจัดหาไวดวย
– ทําการติดตั้งและตอกระแสไฟอยางถูกตองหรือไม?
– มีการนําชิ้นสวนที่เหลือจากการติดตั้ง และชิ้นสวนแปลกปลอม
ออกจากบริเวณพัดลมแลว
หลังจาก การติดตั้ง การระบายอากาศ จําเปนตองถูกตรวจสอบ
การสั่นของเครื่องจักร ถาการสั่น มีความกวาง มากกวา 2.8
มิลลิเมตร/วินาที (วัดคาลูกปนของที่อยูที่ ตัวครอบมอรเตอร
ดานขางของใบพัด) ใบพัด ตองไดรับการตรวจสอบ โดยชาง และ
อาจตองทําให เกิดความสมดุลดวย หากมีความผิดปกติ เกิดขึ้น
อนุญาตใหเริ่มการใชงานครั้งแรกได
เมื่อไดตรวจสอบคําแนะนําดานความปลอดภัยทุกขอ
และเมื่อไมมีอันตรายแลวเทานั้น
– ตรวจสอบการรับกระแสไฟฟา!
ถากระแสไฟฟาที่ไดรับสูงกวาที่ระบุบนปายมอเตอร
ใหเลิกใชงานพัดลมทันที
– ตรวจสอบทิศทางการหมุน
(ลูกศรทิศการหมุนชี้ไปที่แผนดิสกของใบพัด
และที่เคสของพัดลม)
– สังเกตใบพัดที่ไมคอยหมุน

การซอมแซมและบํารุงรักษา

Der Anlagenbauer muss eine leichte Zugänglichkeit für
Reinigungs- und Inspektionsarbeiten ermöglichen.
Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!
Überprüfung des Ventilators auf mechanische Schwingungen gemäß ISO 14694. Empfehlung: alle 6 Monate. Die
max. zul. Schwingstärke beträgt 2,8 mm/s (gemessen am
Lagerschild des laufradseitigen Motorlagers, oder gem.
den speziellen Vereinbarungen mit dem Kunden).
Je nach Einsatzbereich und Fördermedium unterliegen
Laufrad und Gehäuse einem natürlichem Verschleiß. Ablagerungen am Laufrad können zur Unwucht und damit zu
Schäden (Gefahr eines Dauerbruchs) führen.
– Laufrad kann bersten - Lebensgefahr!
– Beachten Sie die Angaben des Motorherstellers zur
Instandhaltung und Wartung.
Instandsetzungsarbeiten nur durch ausgebildetes Fachpersonal vornehmen lassen.
Bei allen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten:
– Sicherheits- und Arbeitsvorschriften (DIN EN 50 110,
IEC 364) beachten.
– Ventilatorlaufrad steht still!
– Stromkreis unterbrochen und gegen Wiedereinschalten
gesichert.
– Bei Betrieb über Frequenzumrichter Wartezeit nach
dem Freischalten beachten - siehe Betriebsanleitung

deutsch
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ผูติดตั้งระบบตองเปดใหสามารถเขาถึงระบบไดเล็กนอย
สําหรับงานทําความสะอาดและงานตรวจสอบ
ในขณะใชงานใหสวมใสรองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย!
การตรวจสอบการสั่นสะเทือนทางกลของพัดลมตาม ISO 14694
แนะนํา: ทุก 6 เดือน การสั่นสะเทือนสูงสุดที่อนุญาตคือ 2.8
มม./วินาที (วัดที่ฝาครอบพัดลมของแทนมอเตอรดานใบพัด
หรือที่ตกลงไวอยางเปนพิเศษกับลูกคา)
ใบพัดและตัวเคสจะสึกกรอนตามธรรมชาติ
โดยขึ้นอยูกับขอบเขตการใชงานและสารที่ปมเขาไป
การสะสมที่ใบพัดสามารถทําใหเกิดการเสียสมดุล
และเกิดความเสียหายได (อันตรายจากการแตกหักที่ตอเนื่อง)
– ใบพัดแตกได - อันตรายถึงชีวิต!
– ปฏิบัติตามขอมูลของผูผลิตมอเตอรในการซอมแซม
และบํารุงรักษา
งานซอมแซมตองดําเนินการโดยบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
ที่ผานการฝกอบรมมาเทานั้น
กรณีงานซอมแซมและบํารุงรักษาทุกกรณี:
– ปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
และขอกําหนดดานการทํางาน (DIN EN 50 110, IEC 364)
– ใบพัดของพัดลมไมหมุน!
– วงจรไฟฟาหยุดทํางาน
และมีการปองกันการเปดสวิตชขึ้นมาใหม
– ในการใชงานผานอุปกรณเปลี่ยนความถี่
ใหรอเวลาหลังจากที่เปดเครื่องแลว ดูคม
ู ือการใชงานของผูผลิต
ที่เกี่ยวของกับระยะเวลาการปลอยประจุ ของคอนเด็นเซอร

ภาษาไทย

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

การทําความสะอาด

Reinigung

•
•
•
•
•
•
•

•

– ตรวจสอบวาไมมีแรงดันไฟฟา
– ไมทําการซอมแซมพัดลมที่เดินเครื่องอยู!
– รักษาชองทางลมของพัดลมใหวาง และสะอาด อันตรายจากสิ่งของพัดปลิว!
– ไมงอปก - เสียสมดุล!
– สังเกตเสียงการทํางานที่ผิดปกติ!
หามเปดหรือซอมแซมวัสดุอุปกรณซึ่ง
ไดรับการออกแบบเพื่อปองกันการระเบิด
ไมอนุญาตใหลูกคาหรือชางชํานาญการทั่วไปดําเนินการเปลี่ยนยายตําแหนงที่ตั้ง
หลังการถอดใบพัดและติดตั้งใหม
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับสมดุลชิ้นสวน ที่หมุนไดทั้งหมดตาม
DIN ISO 1940-1
สําหรับความเสียหายอื่น ๆ ทั้งหมด (เชน ความเสียหายที่คอยล)
กรุณาติดตอแผนกบริการซอมของเรา
ใหตรวจสอบการเกิดรอยแยกบริเวณใบพัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณรอยตอเชื่อม
พัดลม Atex / มอเตอรของ ZIEHL-ABEGG
มีการเคลือบสีหรือการเคลือบที่ปองกันไฟฟาสถิต
และสามารถนําไฟฟาได
การเคลือบสีเพิ่มเติมอาจทําใหเกิดประจุไฟ ฟาสถิตที่มีอันตราย
และดังนั้นจึงไมอนุญาตใหกระทํา

00282064-D-T

des Herstellers bezüglich Entladungszeit der Kondensatoren.
– Spannungsfreiheit feststellen.
– Keine Wartungsarbeiten am laufenden Ventilator!
– Halten Sie die Luftwege des Ventilators frei - Gefahr
durch herausﬂiegende Gegenstände!
– Flügel nicht verbiegen - Unwucht!
– Achten Sie auf untypische Laufgeräusche!
Die Betriebsmittel in explosionsgeschützter Ausführung
dürfen weder geöffnet noch repariert werden. Ein Lagerwechsel von Kunden oder vom normalen Servicefachmann ist ebenfalls nicht zugelassen.
Nach Laufraddemontage und Wiedermontage ist es zwingend erforderlich, die gesamte rotierende Einheit nach
DIN ISO 1940-1 neu auszuwuchten.
Bei allen anderen Schäden (z.B. Wicklungsschäden)
wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung.
Laufrad, insbesondere Schweißnähte, auf eventuelle Rissbildung überprüfen.
ZIEHL-ABEGG Atex-Ventilatoren / Motoren sind ganz oder
teilweise mit antistatischer, ableitfähiger Lackierung oder
Beschichtung versehen. Ein Nachlackieren kann zu
gefährlichen statischen Auﬂadungen führen und ist daher
nicht zulässig.

•

Regelmäßige Inspektion, ggf. mit Reinigung erforderlich
um Unwucht durch Verschmutzung zu vermeiden.
– Durchströmungsbereich des Ventilators säubern.
Achten Sie auf schwingungsarmen Lauf.
Wartungsintervalle je nach Verschmutzungsgrad des Laufrades.
Der komplette Ventilator darf mit einem feuchten Putztuch
gereinigt werden.
Zur Reinigung dürfen keine aggressiven, lacklösenden
Reinigungsmittel verwendet werden.
Verwenden Sie keinesfalls einen Hochdruckreiniger
oder Strahlwasser zur Reinigung - schon gar nicht bei
laufendem Ventilator.
Wenn Wasser in den Motor eingedrungen ist:
– Vor erneutem Einsatz Wicklung des Motors trocknen.
– Ex-geschützte Motoren dürfen weder geöffnet noch
repariert werden. Wenn ein Ex-geschützter Motor
Fehler aufweist, ist er unbedingt zum Hersteller / Lieferant zurückzuschicken, und ein neuer Ersatzmotor ist
anzufordern.
Nassreinigung unter Spannung kann zum Stromschlag führen - Lebensgefahr!

•
•
•
•
•
•

•

จําเปนตองทําการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
ใหทําพรอมกับการทําความสะอาดถาจําเปน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมดุลจากสิ่งสกปรก
– ทําความสะอาดบริเวณที่มีการไหลเวียนของพัดลม
ใหสังเกตการทํางานที่มีการหมุนเพียงเล็กนอย
ชวงเวลาการซอมแซม ขึ้นกับระดับความสกปรกของใบพัด!
ใชผาชื้นทําความสะอาดสวนของพัดลมทั้งหมดเทานั้น
ในการทําความสะอาด
ไมอนุญาตใหใชสารทําความสะอาดที่กัดกรอน
ซึ่งสามารถละลายสีเคลือบได
ไมใชเครื่องมือชําระลางแรงดันสูง
หรือสายน้ําชําระลางโดยเด็ดขาด - ไมใชขณะที่พัดลมทํางานอยู
ถามีน้ําเขาไปในมอเตอร:
– ทําใหคอยลแหงกอนการใชงานครั้งใหม
– หามเปดหรือซอมแซมมอเตอรปองกันระเบิด
หากมอเตอรปองกันระเบิด (Ex) มีความผิดปกติ
จําเปนตองนํามอเตอรสงคืนผูผลิต / ผูจําหนาย
และขอรับมอเตอรทดแทนตัวใหม
การทําความสะอาดแบบเปยกภายใตแรงดันไฟฟา
อาจทําใหเกิดไฟดูดได - อันตรายถึงชีวิต!

ผูผลิต
ผลิตภัณฑของเรา ผลิตขึ้นตามขอกําหนดสากลที่เหมาะสม
(ดูรายการและเวอรชันที่เกี่ยวของไดที่
คําประกาศการติดตั้งของสหภาพยุโรป
และคําประกาศความสอดคลองของสหภาพยุโรป)
หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับ การใชงานผลิตภัณฑของเรา
หรือมีแผนการใชงานพิเศษ โปรดติดตอที:่

Hersteller
Unsere Produkte sind nach den einschlägigen internationalen
Vorschriften gefertigt (Auﬂistung und Ausgabestände siehe
EG-Einbauerklärung und EU-Konformitätserklärung).
Haben Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte oder
planen Sie spezielle Anwendungen, wenden Sie sich bitte an:

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Strasse
D-74653 Kuenzelsau
โทร. 07940/16-0
แฟกซ 07940/16-300
info@ziehl-abegg.de

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
D-74653 Künzelsau
Tel. 07940/16-0
Fax 07940/16-300
info@ziehl-abegg.de

ที่อยูศูนยบริการ
ที่อยูของศูนยบริการแตละประเทศใหดูที่โฮมเพจ www.ziehlabegg.com

Serviceadresse

deutsch
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Länderspeziﬁsche Serviceadressen siehe Homepage unter
www.ziehl-abegg.com

EU-Konformitätserklärung

- Original (deutsch)
ZA75ex-D 1612 Index 015
00285645

Hersteller:

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
Die Produkte:

•

Außenläufermotor MK..
- mit EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 08 ATEX 3060, PTB 08 ATEX 3061, PTB 08 ATEX 3062 als
Elektrisches Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „e“
- als elektrisches Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche Zündschutzart „nA“

•

Innenläufermotor
- mit EG-Baumusterprüfbescheinigung bzw. EG-Konformitätsaussage PTB 07 ATEX 1034 X, PTB 07 ATEX
1057 X, PTB 99 ATEX 1155, BG080_U58_BVS_13_ATEX_E_128_X, BG090_U58_BVS_13_ATEX_E_098_X,
BG100_U58_BVS_13_ATEX_E_127_X, BG112_U58_BVS_13_ATEX_E_126_X,
BG132_U58_BVS_13_ATEX_E_099_X, BG160_U58_BVS_13_ATEX_E_019_X,
BG180_U58_BVS_13_ATEX_E_017_X, BG200_U58_BVS_13_ATEX_E_012_X,
BG225_U58_BVS_12_ATEX_E_103_X, und BG250_U58_BVS_11_ATEX_E_045_X als Elektrisches
Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „d“, „de“ und „tb“
- mit EG-Baumusterprüfbescheinigung bzw. EG-Konformitätsaussage PTB 05 ATEX 3006 und PTB 12 ATEX
3014 als Elektrisches Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „nA“, „nA de“, „nA d“, „nA
e“

•

Axialventilator FB.. der Gruppe II, Gerätekategorie 2G
mit EG-Baumusterprüfbescheinigung ZELM 04 ATEX 0236 X, mit Zündschutzart „c“ für die Förderung von
explosionsfähiger Gasatmosphäre der Gruppe IIB für Zone 1 und Zone 2, mit Außenläufermotor MK.. für
explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „e“

•

Axialventilator FB.. der Gruppe II, Gerätekategorie 3G
Zündschutzart „c“ für die Förderung von explosionsfähiger Gasatmosphäre der Gruppe IIB für Zone 2, mit
Außenläufermotor MK.. für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „nA“ oder „e“

•

Radialventilatoren RE.., RH.. der Gruppe II, Gerätekategorie 2G
Zündschutzart „c“ für die Förderung von explosionsfähiger Gasatmosphäre der Gruppe IIB für Zone 1 und Zone
2, mit Außenläufermotor MK.. mit EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 08 ATEX 3060, PTB 08 ATEX 3061,
PTB 08 ATEX 3062 für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „e“

•

Radialventilatoren RE.., RH.. der Gruppe II, Gerätekategorie 3G
Zündschutzart „c“ für die Förderung von explosionsfähiger Gasatmosphäre der Gruppe IIB für Zone 2, mit
Außenläufermotor MK.. für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „nA"

•

Radialventilatoren RE.., RH.., GR.. der Gruppe II, Gerätekategorie 3D
Zündschutzart „c“ für die Förderung von explosionsfähiger Staubatmosphäre der Gruppe IIIB für Zone 22, mit
EC-Innenläufermotor MK.. für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „tc"

•

Radialventilatoren ER.. der Gruppe II, Gerätekategorie 2G
Zündschutzart „c“ für die Förderung von explosionsfähiger Gasatmosphäre der Gruppe IIB für Zone 1 und Zone
2, mit Innenläufermotor für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „d“

•

Radialventilatoren GR.., RG.. der Gruppe II, Gerätekategorie 3G
Zündschutzart „c“ für die Förderung von explosionsfähiger Gasatmosphäre der Gruppe IIB für Zone 2, mit
Innenläufermotor für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „nA“
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•

Radialventilatoren GR.., RG.. der Gruppe II, Gerätekategorie 3D
Zündschutzart „c“ für die Förderung von explosionsfähiger Staubatmosphäre der Gruppe IIIB für Zone 22, mit
Innenläufermotor für explosionsgefährdete Bereiche, Zündschutzart „tc“
Diese Produkte sind entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit folgenden EURichtlinien:

•
•

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2014
EN 60079-15:2010

•

Für Axialventilatoren FB wird folgende Norm angewandt:

EN14986:2007
Hinweis:

•

EN 60079-31:2014
EN 1127-1:2007
EN 13463-1:2009
EN 13463-5:2011

Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Für die vollständige Erfüllung der Norm EN14986:2007 sowie für die Einhaltung der
Werkstoffpaarungen und der Mindestspalte ist der Anlagenbauer verantwortlich.
Die Einhaltung der Norm EN14986:2007 bezieht sich nur dann auf das montierte
Drahttraggitter und die Einströmdüse, sofern diese zum Lieferumfang gehören.

Für Radialventilatoren RE.., RH.., ER.., GR.., RG.. wird folgende Norm angewandt:

EN14986:2007
Hinweis:

Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Für die vollständige Erfüllung der Norm EN14986:2007 sowie für die Einhaltung der
Werkstoffpaarungen und der Mindestspalte ist der Anlagenbauer verantwortlich.
Zusätzlich für ER:
Die Einhaltung der Norm EN14986:2007 bezieht sich nur dann auf das montierte
Drahttraggitter und die Einströmdüse, sofern diese zum Lieferumfang gehören.

Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle:

•

Für Außenläufermotoren MK:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig, Kennnummer 0102
Für
Axialventilatoren FB:
•
ZELM Ex e.K. - Prüf- und Zertiﬁzierungsstelle
Siekgraben 56, D-38124 Braunschweig, Kennnummer 0820
• Für Radialventilatoren RE.., RH.., ER..:
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin, Kennnummer 0589
Die Einhaltung der EMV-Richtlinie 2014/30/EU bezieht sich nur dann auf diese Produkte, wenn es nach Montage-/
Betriebsanleitung angeschlossen ist. Werden diese Produkte in eine Anlage integriert oder mit anderen
Komponenten (z.B. Regel- und Steuergeräte) komplettiert und betrieben, so ist der Hersteller oder Betreiber der
Gesamtanlage für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 2014/30/EU verantwortlich.
Künzelsau, 20.04.2016
(Ort, Datum der Ausstellung)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Technischer Leiter Lufttechnik
(Name, Funktion)

(Unterschrift)
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EU declaration of conformity

- Translation (english)
ZA75ex-GB 1612 Index 015
00285645

Manufacturer:

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
Germany

The manufacturer is solely responsible for issuance of the declaration of conformity.
The products:

•

External rotor motor MK..
- with EC type approval certiﬁcates PTB 08 ATEX 3060, PTB 08 ATEX 3061, PTB 08 ATEX 3062 as electrical
equipment for explosion-hazardous areas, type of protection "e"
- as electrical equipment for explosion-hazardous areas, type of protection "nA"

•

Internal rotor motor
- with EU utility model test certiﬁcate or EU declaration of conformity PTB 07 ATEX 1034 X, PTB 07 ATEX 1057
X, PTB 99 ATEX 1155, BG080_U58_BVS_13_ATEX_E_128_X, BG090_U58_BVS_13_ATEX_E_098_X,
BG100_U58_BVS_13_ATEX_E_127_X, BG112_U58_BVS_13_ATEX_E_126_X,
BG132_U58_BVS_13_ATEX_E_099_X, BG160_U58_BVS_13_ATEX_E_019_X,
BG180_U58_BVS_13_ATEX_E_017_X, BG200_U58_BVS_13_ATEX_E_012_X,
BG225_U58_BVS_12_ATEX_E_103_X and BG250_U58_BVS_11_ATEX_E_045_X as electrical equipment for
areas with an explosion hazard, ignition protection type "d", "de" and "tb"
- with EU utility model test certiﬁcate or declaration of conformity PTB 05 ATEX 3006 and PTB 12 ATEX 3014 as
electrical equipment for areas with an explosion hazard, ignition protection type "nA", "nA de", "nA d", "nA e"

•

Axial fan FB.. of Group II, Device Category 2G with EC model test certiﬁcate ZELM 04 ATEX 0236 X, with
protection type "c" for conveying explosive gas atmospheres of Group IIB for zone 1 and zone 2, with external
rotor motor MK.. for explosive areas, protection type "e".

•

Group II, 3G appliance category FB.. axial fan
type of protection "c" for the conveyance of potentially explosive, group IIB for zone 2 gas atmospheres; type of
protection "nA" or "e" with an external rotor motor MK.. for explosion-hazardous areas

•

Group II, 2G appliance category RE.., RH.. centrifugal fans
type of protection "c" for the conveyance of potentially explosive, group IIB gas atmospheres for zones 1 and 2,
with an external rotor motor MK.. with EC type approval certiﬁcates PTB 08 ATEX 3060, PTB 08 ATEX 3061,
PTB 08 ATEX 3062 for explosion-hazardous areas, type of protection "e"

•

Group II, 3G appliance category RE.., RH.. centrifugal fans
type of protection "c" for the conveyance of potentially explosive, group IIB gas atmospheres for zone 2, with an
external rotor motor MK.. for explosion-hazardous areas, type of protection "nA"

•

Group II, 3D appliance category RE.., RH.., GR.. centrifugal fans
type of protection "c" for the conveyance of potentially explosive, group IIIB dust atmospheres for zone 22, with
an EC-internal rotor motor MK.. for explosion-hazardous areas, type of protection "tc"

•

Group II, 2G appliance category ER.. centrifugal fans
type of protection "c" for the conveyance of potentially explosive, group IIB gas atmospheres for zone 1 and
zone 2, with an internal rotor motor for explosion-hazardous areas, type of protection "d"

•

Group II, 3G appliance category GR.., RG.. centrifugal fans
type of protection "c" for the conveyance of potentially explosive, group IIB gas atmospheres for zone 2, with an
internal rotor motor for explosion-hazardous areas, type of protection "nA"

•

Group II, 3D appliance category GR.., RG.. centrifugal fans
type of protection "c" for the conveyance of potentially explosive, group IIIB dust atmospheres for zone 22, with
an internal rotor motor for explosion-hazardous areas, type of protection "tc"
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These products are developed, designed and manufactured according to the following directives:

•
•

EMC Directive 2014/30/EU
ATEX Directive 2014/34/EU

The following harmonised standards have been used:
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2014
EN 60079-15:2010

•

The following standard is in use for FB axial fans

EN14986:2007
Note:

•

EN 60079-31:2014
EN 1127-1:2007
EN 13463-1:2009
EN 13463-5:2011

Design of fans working in potentially explosive atmospheres
The manufacturer of the plant is responsible for the complete compliance with the standard
EN14986:2007 as well as for the compliance with the combinations of material and the
mimimum gap.
The compliance with standard EN14986:2007 refers only to the installed wire screen and
the inlet nozzle, if these belong to the scope of delivery.

The following standard is in use for RE.., RH.., ER.., GR.. and RG.. centrifugal fans:

EN14986:2007
Note:

Design of fans working in potentially explosive atmospheres
The manufacturer of the plant is responsible for the complete compliance with the standard
EN14986:2007 as well as for the compliance with the combinations of material and the
mimimum gap.
Also applicable to ER:
The compliance with standard EN14986:2007 refers only to the installed wire screen and
the inlet nozzle, if these belong to the scope of delivery.

Name , address and identiﬁcation number of the notiﬁed location:

•

For external rotor motors MK :
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Bundesallee 100 , D - 38116 Braunschweig , identiﬁcation number 0102
• For axial fans FB :
ZELM Ex E.K. - Testing and Certiﬁcation Body
Siekgraben 56 , D - 38124 Braunschweig , identiﬁcation number 0820
For
centrifugal fans RE .. , RH .. , ER .. :
•
Federal Institute for Materials Research and Testing ( BAM )
Unter den Eichen 87 , D - 12205 Berlin , identiﬁcation number 0589
Compliance with the EMC Directive 2014/30 / EU refers only to those products when they are connected by
mounting / operating instructions . If these products are integrated into a system or supplemented with other
components (eg. sensing controls) and operated , the manufacturer or operator is responsible of the overall
system for compliance with the EMC Directive 2014/30 / EU .
Künzelsau, 20.04.2016
(Location, date of issue)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Technical Director Air Movement Division
(Name, Function)

(signature)
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