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คูมือการติดตั้ง

Montageanleitung

พัดลมแบบเรเดียล/พัดลมแบบไหลผสม

Radial-/Diagonalventilatoren
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Diagonal:

แบบเรเดียล:

RE, RH
RZ, RK
RG, RF
RD, RA
GR
แบบไหลผสม: RM
RR

- Motorlüfterräder einﬂutig
- Motorlüfterräder zweiﬂutig
- Gehäuseventilatoren einﬂutig
- Gehäuseventilatoren zweiﬂutig
- Einbauventilator, -modul
- Motorlüfterräder einﬂutig
- Rohr- oder Kanalventilatoren

หนา
.. 1
.. 1
.. 2
.. 2
.. 3
.. 5
.. 5
.. 6
.. 7
.. 7
.. 7

- ใบพัดพัดลมมอเตอร แบบไหลทางเดียว
- ใบพัดพัดลมมอเตอร แบบไหลสองทาง
- พัดลมสําหรับตัวเรือน แบบไหลทางเดียว
- พัดลมสําหรับตัวเรือน แบบไหลสองทาง
- พัดลม plug fan, โมดูลในตัว
- ใบพัดพัดลมมอเตอร แบบไหลทางเดียว
- พัดลมแบบทอหรือพัดลมแบบชอง

ขอแนะนําดานความปลอดภัย

Sicherheitshinweise
L-BAL-005-T-1939-Index 014
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อนุญาตใหเริ่มเปดใชงานพัดลมระบายอากาศ
ตอเมื่อไดติดตั้งอยางถูกตองตามขอกําหนดแลวเทานั้น
สวนปองกันการสัมผัสของพัดลมระบายอากาศ ZIEHLABEGG SE ซึ่งไดจัดสงพรอมมาใหดวยและไดรับการรับรองแลว
ไดรับการออกแบบตามมาตรฐาน DIN EN ISO 13857 ตาราง 4
(ตั้งแต 14 ป เปนตนไป) หากไมมีอุปกรณดังกลาว
จําเปนตองมีมาตรการปองกันทางโครงสรางอื่น ๆ เพิ่มเติม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย

Die Ventilatoren dürfen erst betrieben werden, wenn
sie ihrer Bestimmung entsprechend eingebaut sind.
Der mitgelieferte und bestätigte Berührschutz von
ZIEHL-ABEGG SE Ventilatoren ist nach DIN EN ISO 13857
Tabelle 4 (ab 14 Jahren) ausgelegt. Bei Abweichungen
müssen weitere bauliche Schutzmaßnahmen zum sicheren
Betrieb getroffen werden.

•
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(ดูชื่อรุนที่ปายบอกรุน) ไมใชผลิตภัณฑที่พรอมสําหรับการใชงาน
แตเปนสวนประกอบสําหรับอุปกรณปรับอากาศ ถายเทอากาศ
และไลอากาศ
การออกแบบมอเตอรทําใหสามารถควบคุมรอบการหมุนได
โดยการลดแรงดันไฟฟา ในการใชงานที่อุปกรณเปลี่ยนความถี่
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในขั้นตอนสภาวะการใชงาน

(Typenbezeichnung siehe Typenschild) sind keine
gebrauchsfertigen Produkte, sondern als Komponenten für
Klima-, Be- und Entlüftungsanlagen konzipiert. Eine spezielle
Motorauslegung ermöglicht die Drehzahlsteuerung durch
Spannungsabsenkung. Bei Betrieb an Frequenzumrichtern
beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Betriebsbedingungen.
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การใชงาน

Anwendung
RE, RH
RZ, RK
RG, RF
RD, RA
GR
RM
RR
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การปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ยังชวยทําหนาที่เพื่อความปลอดภัย ของผลิตภัณฑเชนกัน
ถาไมปฏิบัติตามขอมูลคําแนะนําโดยเฉพาะเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่ว
ไปของ การขนสง การเก็บรักษา การติดตั้ง เงื่อนไขตางๆ
ในการใชงาน การซอมแซม การดูแลบํารุงรักษา
การทําความสะอาดและการกําจัด / การรีไซเคิล อาจทําใหผลิตภัณฑ
ไมสามารถทํางานไดอยางปลอดภัยและอาจเปนอันตรายตอชีวิตและรางกายของผูใชและบุคคลที่สามได
การเบี่ยงเบนออกจากขอกําหนด
ซึ่งดวยเหตุนี้จึงอาจทําใหสูญเสียไดทั้งสิทธิในความความรับผิดชอบของวัสดุ
ในทางดานกฎหมายรวมทั้งความความรับผิดชอบของผูซื้อสินคาที่
ไมปลอดภัยเนื่องจากการเบี่ยงเบนออกจากขอกําหนดดังตอไปนี้

Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben dient auch der
Sicherheit des Produktes. Sollten die angegebenen Hinweise
insbesondere zur generellen Sicherheit, Transport, Lagerung,
Montage, Betriebsbedingungen, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Wartung, Reinigung und Entsorgung / Recycling nicht
beachtet werden, kann das Produkt eventuell nicht sicher
betrieben werden und kann eine Gefahr für Leib und Leben
der Benutzer und dritter Personen darstellen.
Abweichungen von den nachfolgenden Vorgaben können
daher sowohl zum Verlust der gesetzlichen Sachmängelhaftungsrechte führen als auch zu einer Haftung des Käufers für
das durch die Abweichung von den Vorgaben unsicher
gewordene Produkt.

Radial:
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Diese Montageanleitung ist Teil des Produktes und als
solche zugänglich aufzubewahren.
Die Ventilatoren sind zur Förderung von Luft oder luftähnlichen Gemischen bestimmt. Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zur Förderung von Gas, Nebel,
Dämpfen oder deren Gemisch ist nicht zulässig. Die
Förderung von Feststoffen oder Feststoffanteilen im
Fördermedium ist ebenfalls nicht zulässig.

deutsch

•
•
•
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คูมือการติดตั้งนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ
และใหเก็บไวในที่ที่หยิบใชไดสะดวก
พัดลมเหลานี้ใชสําหรับสงอากาศ หรือสวนผสมที่คลายอากาศ
ไมอนุญาตใหใชในบริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิด เพื่อสงแกส ควัน
หรือสวนผสมของสิ่งเหลานี้ รวมทั้งไมอนุญาตใหใชสงของแข็ง
หรือสวนของของแข็งในสารที่ถูกปม
ใหผเู ชี่ยวชาญ (คําจํากัดความตาม DIN EN 50 110, IEC 364)
ที่ผานการฝกอบรมมาแลว เปนผูดําเนินการติดตั้ง
เชื่อมตอกระแสไฟฟา และเริ่มการใชงานครั้งแรกเทานั้น

ภาษาไทย
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•

•
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

หมายเหตุเกี่ยวกับขอบังคับ ErP

Hinweis zur ErP-Richtlinie

บริษัท ZIEHL-ABEGG SE ขอแจงใหทราบวา
เนื่องจากกฎระเบียบสหภาพยุโรป (EU) หมายเลข 327/2011
ของคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2011
ในเรื่องการปฏิบัติตามขอบังคับ 2009/125/EG
(ตอไปนี้จะเรียกวากฎระเบียบ ErP)
ขอบเขตการใชพัดลมบางประเภทภายในสหภาพยุโรป (EU)
จะอยูภายใตขอกําหนดบางประการ
อนุญาตใหใชงานพัดลมนี้ภายในสหภาพยุโรป (EU)
เมื่อมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ErP สําหรับพัดลมเทานั้น
หากพัดลมที่แสดงไมมีเครื่องหมาย CE
(เปรียบเทียบปายแสดงขอมูลทางเทคนิคเปนพิเศษ)
จะไมอนุญาตใหใชงานผลิตภัณฑนี้ภายในสหภาพยุโรป (EU)
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ ErP
(ขอบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับพลังงาน) ทั้งหมด
อางถึงการวัดที่ทําในระบบการวัดมาตรฐาน
ใหสอบถามรายละเอียดกับผูผลิต
สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบังคับ ErP (Energy related
Products-Directive) ไดที่ www.ziehl-abegg.de คําที่ใชคนหา:
"ErP"

Die Fa. ZIEHL-ABEGG SE weist darauf hin, dass aufgrund
der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30.
März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG
(nachfolgend ErP-Verordnung genannt) der Einsatzbereich
gewisser Ventilatoren innerhalb der EU an gewisse Voraussetzungen gebunden ist.
Nur wenn die Anforderungen der ErP-Verordnung für den
Ventilator erfüllt sind, darf dieser innerhalb der EU eingesetzt
werden.
Sollte der gegenständliche Ventilator keine CE-Kennzeichnung aufweisen (vgl. insbesondere Leistungsschild), dann ist
die Verwendung dieses Produktes innerhalb der EU nicht
zulässig.
Alle ErP-relevanten Angaben beziehen sich auf Messungen,
die in einem standardisierten Messaufbau ermittelt wurden.
Genauere Angaben sind beim Hersteller zu erfragen.
Weitere Informationen zur ErP-Richtlinie (Energy related
Products-Directive) auf www.ziehl-abegg.de, Suchbegriff:
"ErP".

การขนสง, การเก็บ

Transport, Lagerung

•
•

•

•
•

Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!
Transportieren Sie den/die Ventilator/-en entweder originalverpackt oder größere Ventilatoren an den dafür vorgesehenen Transportvorrichtungen (Gehäuseﬂansch, Befestigungswinkel, Bohrungen am Motorgehäuse zum
Einschrauben von Ringschrauben) mit geeigneten Transportmitteln.
Bauform GR..: Ventilatoreinheit darf nur mit geeignetem
Hebezeug (Lasttraverse) angehoben und transportiert
werden. Auf ausreichende Seil- bzw. Kettenlänge ist zu
achten.

deutsch

ใชพัดลมในบริเวณที่ระบุไวบนปายบอกรุนเทานั้น
และใหใชงานตามที่ระบุในการสั่งซื้อเทานั้น
ตัวควบคุมอุณหภูมิ (TB) หรือเทอรมิสเตอรที่ติดตั้งไวในคอยล
จะทําหนาที่เปนตัวปองกันมอเตอร และตองเชื่อมตอไว!
ในการใชงานกับเทอรมิสเตอร
ใหใชแรงดันไฟฟาทดสอบไดมากที่สุด 2.5 V!
สําหรับมอเตอรที่ไมมีตัวควบคุมอุณหภูมิ
จะตองใชสวิตชปองกันมอเตอร!
การใชอุปกรณควบคุมของเรา จะปฏิบัติตามขอบังคับ EMC
หากมีการใชพัดลมกับสวนประกอบของผูผลิตรายอื่น
ผูผลิตหรือผูควบคุมระบบทั้งหมด
ตองรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับ 2014/30/EU
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําการซอมแซมและบํารุงรักษา
หามปดกั้นหรือเบรกการทํางานของพัดลม
โดยการเสียบสิ่งของเขาไป การทําเชนนี้จะทําใหพื้นผิวรอน
และทําใหใบพัดเสียหาย
ไมสามารถตัดความเสี่ยงนอกเหนือจากนี้
ในการใชงานใบพัดมอเตอรออกไดอยางสมบูรณ
ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจาก พฤติกรรมที่ผิดพลาด
การทํางานที่ผิดพลาด หรือผลจากเหตุสุดวิสัย ผูวางแผน
ผูควบคุม หรือผูติดตั้งอุปกรณ เครื่องจักร หรือระบบ
ตองเตรียมการปองกันลวงหนา
โดยใชมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตาม DIN EN 12100
และโดยเฉพาะอยางยิ่งตาม EN14986
เพื่อไมใหเกิดสถานการณอันตรายขึ้นได
ถาบุคคลสามารถอยูในโซนอันตรายของพัดลม,
ผูผลิตของระบบทั้งหมดหรือตัวดําเนินการตองตรวจสอบใหแนใจวาอันตรายจะหลีกเลี่ยงโดยการกอสรางปองกันตามมาตรฐาน
EN1 ISO ๑๓๘๕๗.
อันตรายเนื่องจากกระแสไฟฟา
– โรเตอรไมใชฉนวนหรือสายดินตาม DIN EN 60204-1
ดังนั้นมอเตอร/พัดลมจะตองติดตั้ง
ในลักษณะที่ไมสามารถสัมผัสได

00280351-D-T

•

Montage, elektrischen Anschluss und Inbetriebnahme nur
von ausgebildetem Fachpersonal (Deﬁnition nach DIN EN
50 110, IEC 364) vornehmen lassen.
Betreiben Sie den Ventilator nur in den auf dem Typenschild angegebenen Bereichen und nur für die, laut Ihrer
Bestellung, bestimmungsgemäßen Anwendung.
In die Wicklung eingebaute Temperaturwächter (TB) oder
Kaltleiter arbeiten als Motorschutz und müssen angeschlossen werden!
Bei Ausführung mit Kaltleiter zulässige Prüfspannung
max. 2,5 V beachten!
Bei Motoren ohne Temperaturwächter ist zwingend ein
Motorschutzschalter zu verwenden!
Die Einhaltung der EMV-Richtlinie gilt in Verbindung mit
unseren Regel- und Steuergeräten. Werden die Ventilatoren mit Komponenten anderer Hersteller komplettiert, so
ist der Hersteller oder Betreiber der Gesamtanlage für die
Einhaltung der EMV-Richtlinie 2014/30/EU verantwortlich.
Beachten Sie die Hinweise zu Instandhaltung und
Wartung.
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 Motorlüfterrades kann nicht völlig ausgeschlossen werden. Der
Planer, Betreiber oder Erbauer des Gerätes, der Maschine
oder Anlage muss durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen nach DIN EN ISO 12100 verhindern, dass eine
Gefährdungssituation entstehen kann.
Wenn sich Personen im Gefahrenbereich des Ventilators
beﬁnden können, ist durch den Hersteller der Gesamtanlage oder den Betreiber sicher zu stellen, dass durch
schützende Konstruktion nach EN ISO 13857 eine Gefährdung vermieden wird.
Gefahr durch elektrischen Strom!
– Der Rotor ist weder schutzisoliert noch schutzgeerdet
nach DIN EN 60204-1, daher muss der Motor/Ventilator
so eingebaut werden, dass er nicht berührbar ist.

•
•
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ในขณะใชงานใหสวมใสรองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย!
ขนสงพัดลมในหีบหอดั้งเดิม
หรือขนสงพัดลมขนาดใหญที่อุปกรณขนสงที่จัดไว
(หนาแปลนของตัวเคส, มุมการยึด,
รูที่ตัวเรือนมอเตอรสําหรับการขันสกรูวงแหวน)
ดวยพาหนะขนสงที่เหมาะสม
รุน GR..: อนุญาตใหยกและขนสงชิ้นสวนพัดลม
โดยใชอุปกรณยก (บีมยก) ที่เหมาะสมเทานั้น
โดยใหมีความยาวของสายและโซเพียงพอ
ระวัง: จัดบีมยกใหขวางแกนมอเตอร
โดยใหบีมยกมีความกวางเพียงพอ
ในขณะยกโซและสายตองไมสัมผัสกับใบพัด!
ไมยืนอยูใตพัดลมที่สายไปมาไมวาในกรณีใด ๆ
เพราะอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
หากเกิดความผิดพลาดของอุปกรณขนสง
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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.
Beachten Sie die Gewichtsangaben auf dem Typenschild.
Nicht am Anschlusskabel transportieren!
Vermeiden Sie Schläge und Stöße, besonders bei Geräten
mit aufgebauten Ventilatoren.
Achten Sie auf evtl. Beschädigung der Verpackung oder
des Ventilators.
Lagern Sie den Ventilator trocken und wettergeschützt in
der Originalverpackung oder schützen Sie ihn bis zur
endgültigen Montage vor Schmutz und Wettereinwirkung.
Vermeiden Sie extreme Hitze- oder Kälteeinwirkung.
Vermeiden Sie zu lange Lagerzeiträume (wir empfehlen
max. ein Jahr) und überprüfen Sie vor dem Einbau die
ordnungsgemäße Funktion der Motorlagerung.

•
•
•
•
•
•
•

การติดตั้ง

Montage

หามคลาย ใบพัดพัดลมหรือน้ําหนักที่สมดุล ไมอนุญาต
ใหติดตั้งและกา รเชื่อมตอ ไฟฟาที่จะทํา
โดยบุคลากรที่ผานการรับรอง
ในขณะใชงานใหสวมใสรองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย!
• ผูผลิตระบบหรือผูผลิตชุดอุปกรณ จะตองเปนผูรับผิดชอบวา
คําแนะนําในการติดตั้ง
และคําแนะนําดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับอุปกรณ
เปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดตาง ๆ (DIN EN ISO 12100
/ 13857)
– พัดลมแบบ RE, RH, RM
ในการยึดติดที่หนาแปลนมอเตอรดานที่อยูนิ่ง
ใหใชสกรูที่มีระดับความแข็ง 8.8
โดยใชตัวล็อคเกลียวที่เหมาะสม แรงบิดในการขันที่อนุญาต:
M4 = 2.1 Nm; M6 = 9.5 Nm; M10 = 40 Nm; M12 = 70
Nm; อางอิงจากสกรูตาม DIN EN ISO 4014,
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน µทั้งหมด = 0.12
– ขนาดของมอเตอร 068 ใหขันสกรูถึงระดับความลึกที่กําหนด
– พัดลมแบบ RZ, RK ที่ไมมีชิ้นสวนการยึดติด
ใหยึดติดที่ปลายแกนดานที่วาง
ตามขอกําหนดของผูผ
 ลิตอุปกรณ
– พัดลมแบบ RG, RF, RD, RA
ใหยึดติดที่หนาแปลนหรือมุมการยึด
โดยขึ้นอยูกับรูปทรงของตัวเรือน
ทําการติดขอตอเกลียวดวยตัวล็อคสกรูที่เหมาะสม
• สําหรับพัดลมทุกแบบ:
– อยาติดตั้งใหตึง หนาแปลนและมุมการยึดติดตองอยูบนระนาบ
– ใหรักษาชองวาง "a" ใหเทากันตามภาพ
ความตึงที่เกิดจากพื้นผิวที่ไมราบเรียบ
อาจทําใหเกิดริ้วที่ใบพัด จนทําใหพัดลมไมทํางาน

Lösen Sie kein Laufrad, Ventilatorﬂügel oder Wuchtgewicht.
Lassen Sie die Montage und den elektrischer Anschluss nur
von ausgebildetem Fachpersonal vornehmen.
Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!
• Es obliegt der Verantwortung des System- oder Anlagenherstellers, dass anlagenbezogene Einbau- und Sicherheitshinweise sich im Einklang mit den geltenden Normen
und Vorschriften (DIN EN ISO 12100 / 13857) beﬁnden.
– Bauform RE, RH, RM, zur Befestigung am feststehenden Motorﬂansch Schrauben der Festigkeitsklasse
8.8 verwenden und mit geeigneter Schraubensicherung
versehen. Zul. Anzugsmomente: M4 = 2,1 Nm; M6 =
9,5 Nm; M10 = 40 Nm; M12 = 70 Nm; bezogen auf
Schrauben nach DIN EN ISO 4014, Reibwert µ ges =
0,12
– Motorbaugröße 068 angegebene Einschraubtiefe
beachten.
– Bauform RZ, RK ohne Anbauteile, Befestigung an
den freien Achsenden nach Vorgaben des Geräteherstellers.
– Bauform RG, RF, RD, RA, Befestigung je nach Gehäusebauform an Flansch oder Befestigungswinkeln.
Verschraubungen mit geeigneter Schraubensicherung
versehen.
• Für alle Ventilatorbauformen gilt:
– Nicht verspannt einbauen. Flansch und Befestigungswinkel müssen plan auﬂiegen.
– Auf gleichmäßigen Spalt „a“ nach Abb. achten.
Verspannung durch unebene Auﬂage kann durch
Streifen des Laufrades zum Ausfall des Ventilators
führen.

L-BAL-005-T-1939-Index 014

ตองสังเกตขอมูลน้ําหนักบนปายบอกรุนพัดลม
และน้ําหนักบรรทุกของพาหนะขนสง
ใหสังเกตขอมูลน้ําหนักบนปายบอกรุน
ไมทําการขนสงบนสายเคเบิลเชื่อมตอ!
หลีกเลี่ยงการกระทบกันและการชน
โดยเฉพาะอุปกรณที่มีพัดลมติดตั้ง
ระมัดระวังความเสียหายของหีบหอหรือพัดลม
เก็บพัดลมไวในที่แหง
และเก็บในหีบหอดั้งเดิมเพื่อปกปองจากสภาพอากาศ
หรือเก็บรักษาใหพนจากสิ่งสกปรก
และผลกระทบจากสภาพอากาศ จนถึงการติดตั้งขั้นสุดทาย
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากอากาศที่รอนหรือเย็นเกินไป
หลีกเลี่ยงระยะเวลาการเก็บที่นานเกินไป
(เราแนะนําอยางมากที่สุดหนึ่งป) และตรวจสอบวาระบบร
องรับมอเตอรทํางานถูกตอง กอนที่จะมีการติดตั้ง

– ในการติดตั้งดวยโรเตอรแบบแขวน
ตองมีมาตรการปองกันเพื่อรองรับชิ้นสวนที่ตกหลน
– กรณีแกนมอเตอรแนวดิ่ง
รูสําหรับน้ําควบแนนดานลางจะตองเปดไว
(ใชไมไดกับพัดลมชนิดการปองกัน IP55)
– ขนาดของมอเตอร 068:
การเจาะรูสําหรับน้ําที่ควบแนนขึ้นอยูกับตําแหนงการติดตั้ง
หรือลักษณะการใชงาน โดยขอมูลที่เกี่ยวของ
มีอยูในขอความการสั่งซื้อผลิตภัณฑแตละชนิด
โปรดระวังวารูสําหรับน้ําควบแนนจะตองไมปด!
– อนุญาตใหติดตั้งพัดลม
ในวงจรไฟฟาที่ปดไดโดยใชสวิตซแยกทุกขั้วเทานั้น
– การเชื่อมตอกระแสไฟฟาตามแผนผังวงจร a)
ในกลองเทอรมินอล b) ที่ทางออกของสายเคเบิล
แผนผังวงจรที่สายหรือตัวเรือนของพัดลม

– Bei einer Montage mit hängendem Rotor müssen
Schutzmaßnahmen gegen fallende Teile getroffen
werden.
– Bei vertikaler Motorachse muss das jeweils untenliegende Kondenswasserloch geöffnet sein (gilt nicht bei
Ventilatoren der Schutzart IP55).
– Motorbaugröße 068: Kondenswasserbohrungen
werden abhängig von der Einbaulage oder vom Anwendungsfall angebracht. Infos hierzu sind in den produktspeziﬁschen Bestelltexten angegeben. Achten Sie
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ไมใชขอตอเกลียวที่เปนโลหะ
ในกลองเทอรมินอลพลาสติก
อาจเกิดไฟฟาช็อตไดเมื่อตอไมถูกตอง!
– ใชซีลของจุกปดสําหรับขอตอเกลียวดวย
– ใหใชเฉพาะสายเคเบิล
ที่มีการปองกันการรั่วซึมแบบถาวรในขอตอสาย
(ปลอกหุมชนิดทรงกลมตรงกลาง
ที่มีรูปทรงเสถียรและทนตอแรงกด เชน
โดยการใชสารตัวเติม)!
– ขึ้นอยูกับประเภทของทางเขาสายเคเบิล
ใหมีทางโคงใหนํา้ ไหลหรือใชสารอุดรอยรั่ว
– แรงบิดในการขันสําหรับขอตอเกลียวของฝา: รุนพลาสติก 1.3
Nm, รุนโลหะ 2.6 Nm
– ยึดสายเคเบิลเชื่อมตอของพัดลมดวยตัวยึดสายเคเบิล
หรือตัวรัดสายเคเบิล
• ตามแตละรุน มอเตอรจะ
• ไดรับการติดตั้งเทอรมิสเตอร สวิตชเทอรโมสตัตภายใน
สวิตชเทอรโมสตัตภายนอก
หรืออาจไมมีการติดตั้งระบบปองกันความรอน
ใหเชื่อมตออุปกรณเหลานี้ดังตอไปนี:้
• เทอรมิสเตอรที่อุปกรณกระตุนการทํางานเทอรมิสเตอร
สวิตชเทอรโมสตัตที่เชื่อมตอภายใน:
•
ไมสามารถเชื่อมตอภายนอกได หรือไมจําเปน ระวัง:
สวิตชเทอรโมสตัตจะปดสวิตชอยางอัตโนมัติ
หลังถูกกระตุนโดยอุณหภูมิที่สูงเกินไป
และการทําความเย็น
โดยสามารถเริ่มเดินเครื่องพัดลมได
• ใสตัวควบคุมอุณหภูมิภายนอกเขาในวงจรกระแสไฟฟา
โดยที่เมื่อเกิดการขัดของหลังจากที่เย็นลง
จะไมทํางานอยางอัตโนมัติอีกครั้ง
การปองกันมอเตอรหลายมอเตอรรวมกัน
ผานอุปกรณปองกันหนึ่งชุด
สามารถทําไดโดยเปดสวิตชตัวควบคุมอุณหภูมิ ของมอเตอรยอย
ๆ แบบอนุกรม โปรดระวังวา หากมีความผิดปกติทางอุณหภูมิ
ของมอเตอรใดมอเตอรหนึ่ง จะมีการปดสวิตชทุกมอเตอร
ในทางปฏิบัติจึงมีการจัดมอเตอรรวมเปนกลุม เพื่อใหยังสามารถ
ทํางานในโหมดฉุกเฉิน โดยมีสมรรถนะที่ลดลงได
ในกรณีที่มอเตอรหนึ่งเกิดการขัดของ
• ไมมีการปองกันความรอน: ใหใชสวิตชปองกันมอเตอร!
หากมอเตอรพัดลมสําหรับ 1~ 230V +/-10% มีคาความตางศักยเกิน
240V อยางถาวร ในกรณีรายแรงที่สุด
ตัวควบคุมอุณหภูมิอาจมีการตอบสนอง
กรุณาใชคอนเดนเซอรขนาดถัดไปที่เล็กกวานี้
การติดตั้งอุปกรณ: ประเภทพัดลม GR..:
• เพื่อหลีกเลี่ยงการสงผานการสายที่รบกวน
แนะนําใหกันเสียงรบกวนที่เกิดจากโครงสราง ของพัดลมแบบ
plug fan ทั้งหมด
(ชิ้นสวนสปริงและชิ้นสวนดูดเสียงไมใชสวนประกอบ
ของการจัดสงมาตรฐาน)
สําหรับการกําหนดตําแหนงของชิ้นสวนกันเสียง
สามารถดูไดจากแคตตาล็อกของเรา
หรือขอแผนขอมูลขนาดไดจากเรา
โดยระบุขอมูลของปายบอกรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ
• ระวัง: จุดค้ําทุกจุดตองมีการปองกันความปลอดภัย
โดยการเชื่อมตอกับรากฐาน หากไมมีการยึดติดที่พอเพียง
จะเกิดอันตรายจากการลมเอียงของพัดลม
• สามารถทําการประกอบภายนอกอาคารได
ตอเมื่อมีการบันทึกและยืนยัน
อยางชัดเจนในเอกสารการสั่งซื้อเทานั้น
หากหยุดทํางานเปนเวลานานในสภาพแวดลอมที่ชื้น
จะเสี่ยงตอการเกิดความเสียหายที่ตลับลูกปน
หลีกเลี่ยงการสึกกรอน โดยใชมาตรการปองกันที่เหมาะสม
จําเปนตองมีการทําหลังคา
• ไมอนุญาตใหทําการเปลี่ยนแปลง/
ดัดแปลงที่โมดูลการระบายอากาศดวยตนเอง ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
• สําหรับแกนมอเตอรแนวดิ่ง
รูสําหรับน้ําควบแนนที่อยูดานลางตองเปดอยู

darauf, dass Kondenswasserbohrungen nicht
verschlossen werden!
– Der Ventilator darf nur an Stromkreise angeschlossen
werden, die mit einem allpolig trennenden Schalter
abschaltbar sind.
– Elektrischer Anschluss lt. Schaltbild a) im Klemmenkasten b) bei Kabelausführung Schaltbild am Kabel
oder Ventilatorgehäuse
–
Keine Metall-Stopfbuchsenverschraubungen bei Kunststoff-Klemmenkästen
verwenden - Stromschlag bei fehlerhaftem
Anschluss möglich!
– Dichtung des Blindstopfens auch für Stopfbuchsenverschraubung verwenden.
– Nur Kabel verwenden, die eine dauerhafte Dichtigkeit in
Kabelverschraubungen gewährleisten (druckfest-formstabiler, zentrisch-runder Mantel; z. B. mittels Zwickelfüllung)!
– Je nach Art der Kabeleinführung Wasserablaufbogen
vorsehen oder Dichtungskitt verwenden.
– Anzugsmomente für Deckelverschraubung: Ausführung
Kunststoff 1,3 Nm, Ausführung Metall 2,6 Nm
– Ventilator-Anschlusskabel mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigen.
• Je nach Ausführung können die Motoren
• mit Kaltleitern, intern verschalteten Thermostatschaltern,
herausgeführten Thermostatschaltern oder ohne thermischen Schutz ausgerüstet sein.
Diese sind wie folgt anzuschließen:
• Kaltleiter am Kaltleiterauslösegerät.
Intern verschaltete Thermostatschalter: Kein
•
externer Anschluß möglich bzw. nötig. Achtung:
Thermostatschalter schalten nach Auslösung
durch zu hohe Temperatur und Abkühlung wieder
selbsttätig zu. Dabei kann der Ventilator anlaufen
• Herausgeführte Temperaturwächter sind so in den Steuerstromkreis einzufügen, dass im Störungsfall nach dem
Abkühlen kein selbsttätiges Wiedereinschalten erfolgt.
Gemeinsamer Schutz mehrerer Motoren über ein Schutzgerät ist möglich, hierfür sind die Temperaturwächter der
einzelnen Motoren in Serie zu schalten. Bitte beachten,
dass bei Temperaturstörung eines Motors alle Motoren
gemeinsam abgeschaltet werden. In der Praxis werden
deshalb Motoren in Gruppen zusammengefasst, um bei
Störung eines Motors noch Notbetrieb mit verminderter
Leistung fahren zu können.
• ohne thermischen Schutz: Motorschutzschalter
verwenden!
Wenn bei Ventilatormotoren für 1~ 230V +/-10% die Netzspannung dauerhaft über 240V liegt, kann es in Extremfällen
vorkommen, dass der Temperaturwächter anspricht. Bitte
verwenden Sie dann den nächst kleineren Kondensator.
Geräteaufstellung: Bauart GR..:
• Um die Übertragung störender Schwingungen zu
vermeiden, wird eine Körperschallentkopplung des
kompletten Einbauventilators empfohlen. (Feder- bzw.
Dämpfungselemente sind nicht Bestandteil des serienmäßigen Lieferumfangs). Die Positionierung der Entkopplungselemente entnehmen Sie unserem Katalog oder fordern
Sie unter Angabe der Typenbezeichnung und Artikel-Nr.
ein Maßblatt an.
• Achtung: Alle Auﬂagepunkte müssen betriebssicher
mit dem Fundament verbunden sein. Bei nicht
ausreichender Befestigung besteht Gefahr durch
Kippen des Ventilators.
• 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 Lüftungsmodul sind nicht zulässig - Sicherheitsrisiko.
• Bei vertikaler Motorachse muss das jeweils untenliegende
Kondenswasserloch geöffnet sein.
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Betriebsbedingungen

•
•

•
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Ventilatoren nicht in explosionsfähiger Atmosphäre
betreiben.
Betriebsart des Motors/Ventilators
– Dauerbetrieb mit gelegentlichen Anläufen (S1) nach
DIN EN 60034-1:2011-02.
Gelegentlicher Anlauf zwischen -40 °C und -25 °C ist
zulässig.
Dauerhafter Betrieb unter -25 °C nur mit speziellen
Lagern für Kälteanwendungen auf Anfrage möglich.
Zulässige minimale und maximale Umgebungstemperatur
für den Betrieb
– Die für den jeweiligen Ventilator gültige minimale und
maximale Umgebungstemperatur entnehmen Sie bitte
der technischen Dokumentation des Produktes.
Der Betrieb unter -25 °C, sowie ein Teillastbetrieb bei
Kälteanwendungen, ist nur mit speziellen Lagern für
Kälteanwendungen auf Anfrage möglich. Sind im Ventilator spezielle Kältelager verbaut, beachten Sie bitte die
zulässigen Maximaltemperaturen in der technischen
Dokumentation des Produktes.
– Für einen Einsatz bei Umgebungstemperaturen unterhalb von -10 °C ist die Vermeidung von außergewöhnlichen, stoßartigen oder mechanischen Beanspruchungen bzw. Belastungen des Materials Voraussetzung (siehe minimal zulässige Umgebungstemperatur).
ZIEHL-ABEGG Radialventilatoren sind für den Betrieb an
Frequenzumrichtern geeignet, wenn folgende Punkte
beachtet werden:
– Zwischen Umrichter und Motor sind allpolig wirksame
Sinusﬁlter (sinusförmige Ausgangsspannung! Phase
gegen Phase, Phase gegen Schutzleiter) einzubauen,
wie sie von einigen Umrichterherstellern angeboten
werden. Fordern Sie hierzu unsere Technische Information L-TI-0510 an.
– du/dt-Filter (auch Motor- oder Dämpfungsﬁlter
genannt) dürfen nicht anstelle von Sinusﬁltern
eingesetzt werden.
– bei Verwendung von Sinusﬁltern kann ggf. (Rückfrage
beim Lieferanten des Sinusﬁlters) auf abgeschirmte
Motorzuleitungen, auf Metall-Klemmenkästen und auf
einen zweiten Erdleiteranschluss am Motor verzichtet
werden.
Wird der betriebsmäßige Ableitstrom von 3,5 mA überschritten, so sind die Bedingungen bezüglich Erdung gem.
DIN EN 50 178, Abs. 5.2.11.1 zu erfüllen.
Bei Drehzahlsteuerung durch elektronische Spannungsabsenkung (Phasenanschnitt) kann es je nach Einbausituation zu erhöhter Geräuschbildung durch Resonanzen
kommen. Hier empfehlen wir die Verwendung des
Frequenzumformers Fcontrol mit integriertem Sinusﬁlter.
Bei Fremdfabrikaten von Spannungssteuergeräten
und Frequenzumrichtern zur Drehzahlsteuerung
unserer Ventilatoren können wir keine Gewährleistung
für die ordnungsgemäße Funktion und für Schäden
am Motor übernehmen.
A-bewerteter Schallleistungspegel grösser 80 dB(A)
möglich, siehe Produktkatalog.
IP55- Ventilatoren mit schleifender Dichtung können
zusätzliche Geräusche verursachen.
Bei sendzimirverzinkten Bauteilen ist Korrosion an den
Schnittkanten möglich.
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Inbetriebnahme
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Fans ไมใชงานในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
โหมดการทํางานของมอเตอร/พัดลม
– การเดินเครื่องอยางตอเนื่องโดยมีการเริ่มสตารทเปนครั้งคราว
(S1) ตามมาตรฐาน DIN EN 60034-1: 2011-02
เริ่มตนสตารทที่อุณหภูมิ -40°C และ -25 °C
การทํางานตอเนื่องที่อุณหภูมิตํา่ กวา -25 °C
ดวยแบริ่งพิเศษเทานั้นเพื่อการดําเนินงานโดยใชความเย็นตามคําขอ
อุณหภูมิขั้นต่ําและสูงสุดที่อนุญาตสําหรับการทํางาน
– สําหรับอุณหภูมิแวดลอมต่ําสุดและสูงสุดที่ถูกตองสําหรับพัดลมแตละเครื่อง กรุณาดูเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ
การดําเนินงาน ณ อุณหภูมิตํา่ กวา -25 °C
และการโหลดบางสวนสําหรับการดําเนินงานโดยใชความเย็นตามคําขอ ทําไดโดยใชแบริ่งพิเศษเทานั้น
หากมีแบริ่งเย็นแบบพิเศษติดตั้งอยูในพัดลม
กรุณารักษาอุณหภูมิใหอยูภายในขอบเขตอุณหภูมิสูงสุดที่กําหนดตามเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ
– หากตองการใชงาน ณ อุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา -10 °C
เงื่อนไข คือ
หลีกเลี่ยงการใชกลไกของเครื่องหรือใชวัสดุอยางหนักหนวงเกินไป (ดูอุณหภูมิแวดลอมต่ําสุดที่อนุญาต)
ZIEHL-ABEGG พัดลม Axial fanเหมาะสําหรับการทํางานที่
อุปกรณเปลี่ยนความถี่ เมื่อมีการคํานึงถึงขอตอไปนี:้
– ระหวางตัวเปลี่ยนความถี่กับมอเตอร ใหติดตั้งฟลเตอรไซน
ที่ใชไดทุกขั้ว (แรงดันไฟฟาขาออกรูปไซน! เฟสตอเฟส
เฟสตอกราวด) ตามขอมูลที่ทานไดรับ
จากผูผลิตอุปกรณเปลี่ยนความถี่บางราย
ทานสามารถขอขอมูลทางเทคนิค L-TI-0510 ของเราได
– ไมใหใชฟลเตอร du/dt (หรือเรียกวาฟลเตอรมอเตอร
หรือฟลเตอรแดมปง) แทนฟลเตอรไซน
– ในการใชงานฟลเตอรไซน ในบางกรณี
(สอบถามกับผูจัดจําหนายฟลเตอรไซน)
ไมตองใชสายมอเตอรที่มีการหุม กลองเทอรมินอลโลหะ
และจุดตอกราวดจุดที่สองที่มอเตอร
ถามีกระแสไฟรั่วในการทํางานเกิน 3.5 mA
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการตอกราวด ตาม DIN EN 50
178 วรรค 5.2.11.1
ในการควบคุมความเร็วรอบ โดยการลดแรงดันไฟฟา
(การควบคุมเฟส) อาจทําใหเกิดเสียงที่ดังขึ้นจากการเรโซแนนซ
โดยขึ้นอยูกับสถานการณการติดตั้ง
กรณีนี้เราแนะนําใหใชเครื่องปรับความถี่ Fcontrol
ที่มีฟลเตอรไซนในตัว
ในการใชอุปกรณควบคุมแรงดันไฟฟา
และอุปกรณเปลี่ยนความถี่ของผูผลิตรายอื่น
เพื่อควบคุมความเร็วรอบของ Fans ของเรา
เราไมสามารถรับประกันไดวา
ฟงกชั่นการทํางานจะเปนไปอยางเหมาะสม
และไมสามารถรับผิดชอบความเสียหายที่มอเตอรได
A-เปนไปไดที่จะมีคาระดับความดังของเสียง มากกวา 80dB(A),
ดูที่แคตตาล็อคผลิตภัณฑ
IP55- Fans ที่มีซีลแบบขัด อาจทําใหเกิดเสียงเพิ่มเติมได
สําหรับอุปกรณที่มีการชุบโลหะแบบเซนดซิเมียร
อาจเกิดสนิมกัดกรอนที่ขอบตัดได

การใชงานครั้งแรก

Vor Erstinbetriebnahme prüfen:
– Einbau und elektrische Installation fachgerecht abgeschlossen.
– Elektrischer Anschluss gemäß Schaltbild durchgeführt
(Schalbild im Klemmkasten, bei Kabelausführung an
Kabel oder Wandring)
– Drehrichtung entspricht Drehrichtungspfeil auf Ventilatorﬂügel bzw. Ventilatorgehäuse. Maßgeblich für die
Funktionalität des Ventilators ist die Luftförderrichtung
bzw. die Drehrichtung und nicht das Motordrehfeld.
– Schutzleiter angeschlossen.

deutsch
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กอนเริ่มใชงานระบบครั้งแรกใหตรวจสอบวา:
– ทําการติดตั้งและตอกระแสไฟอยางถูกตองหรือไม?
– การเชื่อมตอ ไฟฟาที่ดําเนินการตามแผนภาพวงจร
(ภาพชัตเตอร ในกลองเทอรมินัล, รุนสายเคเบิลหรือ
Wandring)
– ทิศทางของการหมุน สอดคลองกับลูกศรบนพัดลมห รือพัดลม
สําหรับการทํางานของพัดลมเ ปนทิศทางการลําเลียงอากา
ศหรือทิศทางของการหมุนและ ไมกระดูกสันหลังมอเตอร
– เชื่อมตอสายดินแลว
– ขอมูลการเชื่อมตอตรงกับขอมูลบนปายบอกรุน

ภาษาไทย

•

Bauform
RE, RG..P/S/R, RF
RZ, RD..P/S/R

Fig.
1
1

RH, RG..A, RG..M
RD..A/K

2
2

GR
RM, RR

2
3
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bei Blick auf den Rotor
bei Blick auf Motorachse
und Kabel
bei Blick auf den Rotor
bei Blick auf Motorachse
und Kabel
bei Blick auf den Rotor
bei Blick auf den Rotor

ดี ไซน โดด เดน
RE, RG..P/S/R, RF
RZ, RD..P/S/R

ภาพ
1
1

RH, RG..A, RG..M
RD..A/K

2
2

GR
RM, RR

2
3

Fig. 2

Fig. 1
Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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Auf ruhigen Lauf achten. Starke Schwingungen durch
unruhigen Lauf (Unwucht), z.B. durch Transportschaden
oder unsachgemäße Handhabung, können zum Ausfall
führen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bei allen Arbeiten am Ventilator im Gefahrenbereich:
– Nur durch ausgebildetes Fachpersonal vornehmen
lassen.
– Sicherheits- und Arbeitsvorschriften (DIN EN 50 110,
IEC 364) beachten.
– Keine Wartungsarbeiten am laufenden Ventilator!
– Stromkreis ist unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert.
– Spannungsfreiheit feststellen.
– Der Rotor muss still stehen!
Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!
Halten Sie die Luftwege des Ventilators frei und sauber
- Gefahr durch herausﬂiegende Gegenstände!
Regelmäßige Inspektion, ggf. mit Reinigung erforderlich
um Unwucht durch Verschmutzung zu vermeiden.
– Durchströmungsbereich des Ventilators säubern.
Nassreinigung unter Spannung kann zum Stromschlag führen - Lebensgefahr!
Zur Reinigung dürfen keine aggressiven, lacklösenden
Reinigungsmittel verwendet werden.
Verwenden Sie keinesfalls einen Hochdruckreiniger
oder Strahlwasser zur Reinigung.
Vermeiden Sie Wassereintritt in den Motor und die elektrische Installation.
Nach dem Reinigungsprozess muss der Motor zum
Abtrocknen 30 Minuten bei 80-100% der max. Drehzahl
betrieben werden, damit eventuell eingedrungenes
Wasser verdunsten kann.
Kugellagerlebensdauer

deutsch

มุมมองดานโรเตอร
มุมมองดานแกนมอเตอรและสายเคเบิล
มุมมองดานโรเตอร
มุมมองดานแกนมอเตอรและสายเคเบิล
มุมมองดานโรเตอร
มุมมองดานโรเตอร

Fig. 3

ตรวจดูวามีการทํางานที่เงียบสงบ การสายแรง ๆ
เนื่องจากการทํางานที่ไมราบรื่น (การเสียสมดุล) เชน
จากความเสียหายในการขนสง หรือจากการใชงานที่ไมถูกตอง
อาจทําใหเกิดการขัดของได

การซอมแซม, การบํารุงรักษา,
การทําความสะอาด

Instandhaltung, Wartung, Reinigung

•

00280351-D-T

– ขอมูลของคอนเดนเซอรที่กําลังทํางาน (มอเตอร 1~)
ตรงกับขอมูลบนปายบอกรุน
– มีการติดตั้งอุปกรณปองกันความปลอดภัย (→
การปองกันการสัมผัส)
– ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ/ สวิตชปองกันมอเตอรถูกตอง
และใชงานได
– มีการนําชิ้นสวนที่เหลือจากการติดตั้ง และชิ้นสวนแปลกปลอม
ออกจากบริเวณพัดลมแลว
– ทางเขาสายเคเบิลแนนหนาดี (ดูที่ “การติดตั้ง”)
– รูสําหรับน้ําควบแนน (ถามี) ที่พอดีกับตําแหนงการติดตั้ง
เปดหรือปดอยูหรือไม (ใชไมไดกับพัดลมที่มีระดับการปองกัน
IP55)
อนุญาตใหเริ่มการใชงานครั้งแรกได
เมื่อไดตรวจสอบคําแนะนําดานความปลอดภัยทุกขอ
และเมื่อไมมีอันตรายแลวเทานั้น
ควบคุมทิศทางการหมุน/ ทิศทางการสงอากาศ:
การกําหนดทิศทางการหมุนตามรูปภาพ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ในการทํางานทุกอยางที่ fan ในบริเวณอันตราย:
– ใหดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ ที่ผานการฝกอบรมเทานั้น
– ปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
และขอกําหนดดานการทํางาน (DIN EN 50 110, IEC 364)
– ไมทําการบํารุงรักษาที่ fan ที่กําลังทํางาน!
– วงจรไฟฟาหยุดทํางาน
และมีการปองกันการเปดสวิตชขึ้นมาใหม
– ตรวจสอบวาไมมีแรงดันไฟฟา
– โรเตอรตองอยูกับที!่
ในขณะใชงานใหสวมใสรองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย!
รักษาชองทางลมของพัดลมใหวาง และสะอาด อันตรายจากสิ่งของพัดปลิว!
จําเปนตองทําการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
ใหทําพรอมกับการทําความสะอาดถาจําเปน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมดุลจากสิ่งสกปรก
– ทําความสะอาดบริเวณที่มีการไหลเวียนของพัดลม
การทําความสะอาดแบบเปยกภายใตแรงดันไฟฟา
อาจทําใหเกิดไฟดูดได - อันตรายถึงชีวิต!
ในการทําความสะอาด
ไมอนุญาตใหใชสารทําความสะอาดที่กัดกรอน
ซึ่งสามารถละลายสีเคลือบได
หามใชเครื่องทําความสะอาดแรงดันสูง หรือน้ําฉีด
ไมวาในกรณีใดก็ตาม
หลีกเลี่ยงไมใหนํา้ เขาในมอเตอร และระบบไฟฟา
หลังขั้นตอนการทําความสะอาด
ตองปลอยใหมอเตอรแหงเปนเวลา 30 นาที โดยใหมีการทํางานที่
80-100% ของรอบการหมุนสูงสุด
เพื่อใหนํา้ ที่อาจเขามาระเหยออกได
อายุการใชงานแบริ่ง
– อายุการใชงานแบริ่งของแบริ่งแบบมอเตอรซึ่งกําหนดตามวิธ-ี
การคํานวณแบบมาตรฐานนั้น

ภาษาไทย
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– Stimmen Anschlussdaten mit Daten auf Typenschild
überein.
– Stimmen die Daten des Betriebskondensators (1~
Motor) mit den Daten auf dem Typenschild überein.
– Sicherheitseinrichtungen montiert (→ Berührungsschutz).
– Temperaturwächter/Motorschutzschalter fachgerecht
angeschlossen und funktionsfähig.
– Montagerückstände und Fremdkörper aus Ventilatorraum entfernt.
– Kabeleinführung dicht (siehe “Montage”).
– Sind die zur Einbaulage passenden Kondenswasserlöcher (falls vorhanden) geöffnet bzw. geschlossen (gilt
nicht bei Ventilatoren der Schutzart IP55)?
Inbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn alle Sicherheitshinweise überprüft und eine Gefährdung ausgeschlossen
ist.
Drehrichtung/Luftförderrichtung kontrollieren: Deﬁnition
der Drehrichtung gemäß Abbildung

00280351-D-T
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– Die gemäß Standardberechnungsverfahren ermittelte
Lagergebrauchsdauererwartung der motorintegrierten
Kugellager ist maßgeblich von der Fettgebrauchsdauer
F10h bestimmt und beträgt bei Standardanwendung ca.
30.000 - 40.000 Betriebsstunden. Der Ventilator bzw.
Motor ist durch Verwendung von Kugellagern mit
„Lebensdauerschmierung“ wartungsfrei. Nach Erreichen der Fettgebrauchsdauer F10h ist u.U. ein Lageraustausch erforderlich. Die Lagergebrauchsdauererwartung kann sich gegenüber dem genannten Wert
verändern, wenn Betriebsbedingungen wie erhöhte
Vibrationen, erhöhte Schocks, erhöhte oder zu niedrige
Temperaturen, Feuchtigkeit, Schmutz im Kugellager
oder ungünstige Regelungsarten gegeben sind. Eine
Lebensdauerberechnung für spezielle Anwendungen
kann auf Wunsch erstellt werden.
Achten Sie auf untypische Laufgeräusche!
Achten Sie auf schwingungsarmen Lauf!
Wenden Sie sich zum Lagertausch, sowie bei allen
anderen Schäden (z. B. an Wicklung) an unsere Serviceabteilung.
Bei 1~ Motoren kann die Kondensatorkapazität nachlassen, die Lebenserwartung beträgt ca. 30.000 Std. gem.
DIN EN 60252.
Außenaufstellung: Bei längeren Stillstandszeiten in
feuchter Atmosphäre wird empfohlen die Ventilatoren
monatlich für mindestens 2 Std. in Betrieb zu nehmen,
damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit
verdunstet.
Ventilatoren der Schutzart IP55 oder höher: vorhandene
verschlossene Kondenswasserbohrungen mindestens
halbjährlich öffnen.

•
•
•
•
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Entsorgung / Recycling

การกําจัดทิ้ง / การรีไซเคิล

Die Entsorgung muss sachgerecht und umweltschonend,
nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

ตองกําจัดทิ้งอยางเหมาะสมและเปนมิตรกับ
ธรรมชาติตามขอกําหนดทางกฎหมาย

Hersteller

ผลิต

Unsere Produkte sind nach den einschlägigen internationalen
Vorschriften gefertigt.
Haben Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte oder
planen Sie spezielle Anwendungen, wenden Sie sich bitte an:

ผลิตภัณฑของเรา ผลิตตามขอกําหนดสากลที่เหมาะสม
หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับ การใชงานผลิตภัณฑของเรา
หรือมีแผนการใชงานพิเศษ โปรดติดตอที:่

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

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

ที่อยูศูนยบริการ

Serviceadresse

ที่อยูของศูนยบริการแตละประเทศใหดูที่โฮมเพจ www.ziehlabegg.com

Länderspeziﬁsche Serviceadressen siehe Homepage unter
www.ziehl-abegg.com
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จะกําหนดตามอายุการใชงานจาระบี F10h
และมีอายุการใชงานประมาณ 30,000 - 40,000
ชั่วโมงปฏิบัติการ
ไมจําเปนตองดําเนินงานบํารุงรักษาพัดลมหรือมอเตอรซึ่งใชแบริ่งที่มี "สารหลอลื่นตลอดอายุการใชงาน" หลังจากจาระบี
F10h สิ้นสุดอายุการใชงานแลว ตองดําเนินการเปลี่ยนแบริ่ง
อายุการใชงานแบริ่งอาจ
ตางไปจากที่กําหนดในบางสภาพการใชงาน เชน
หากแรงสั่นสะเทือนแรงกระแทกเพิ่มขึ้น
อุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป มีความชื้น
มีสิ่งสกปรกเจือปนในแบริ่ง หรือมีการใชงานอยางไมเหมาะสม
สามารถคํานวณอายุการใชงานพิเศษโดยเฉพาะไดตามคําขอ
สังเกตเสียงการทํางานที่ผิดปกติ!
สังเกตวาเครื่องทํางานโดยมีการสายนอย!
ในสวนของ การเปลี่ยนแบริ่ง และการแจงความเสียหายตางๆ
(เชน หากวัสดุติดพัน) กรุณาติดตอแผนกบริการของเรา
ในมอเตอร 1~ ประสิทธิภาพของคอนเดนเซอรอาจลดลงได
โดยมีระยะเวลาใชงานประมาณ 30,000 ชม.ตาม DIN EN
60252
การติดตั้งภายนอก:
เมื่อไมไดใชงานเปนเวลานานในบรรยากาศที่ชื้น
แนะนําวาใหใชพัดลมทุกเดือน เปนเวลาอยางนอย 2 ชม.
เพื่อใหความชื้นที่อาจเขามาระเหยออกไป
พัดลมชนิดการปองกัน IP55 หรือสูงกวา:
เปดรูนํา้ ควบแนนที่ปดอยูอยางนอยทุกครึ่งป

deutsch
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ภาษาไทย

EG-Einbauerklärung

- Original (deutsch)

im Sinne der EG‑Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II B

ZA87-D 1836 Index 008

Die Bauform der unvollständigen Maschine:

•
•
•

Axialventilator FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FS.., FT.., FH.., FL.., FN.., FV.., DN.., VR.., VN.., ZC.., ZF.., ZG..,
ZN..
Radialventilator RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., GR.., ER.., WR..
Querstromventilator QK.., QR.., QT.., QD.., QG..

Motorbauart:

•
•

Asynchron-Innen- oder -Außenläufermotor (auch mit integriertem Frequenzumrichter)
Elektronisch kommutierter Innen- oder Außenläufermotor (auch mit integriertem EC-Controller)

entspricht den Anforderungen von Anhang I Artikel 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 der EG-Richtlinie Maschinen
2006/42/EG.
Hersteller ist die
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
D-74653 Künzelsau

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008

Hinweis:

Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobeurteilung und Risikominderung
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das
Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren
Gliedmaßen
Die Einhaltung der EN ISO 13857:2008 bezieht sich nur dann auf
den montierten Berührschutz, sofern dieser zum Lieferumfang
gehört.

Die speziellen Technischen Unterlagen gemäß Anhang VII B sind erstellt und vollständig vorhanden.
Bevollmächtigte Person für das Zusammenstellen der speziellen Technischen Unterlagen ist: Herr Dr. W. Angelis,
Anschrift siehe oben.
Auf begründetes Verlangen werden die speziellen Unterlagen an die staatliche Stelle übermittelt. Die Übermittlung
kann elektronisch, auf Datenträger oder auf Papier erfolgen. Alle Schutzrechte verbleiben bei o. g. Hersteller.

Die Inbetriebnahme dieser unvollständigen Maschine ist so lange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die
Maschine, in die sie eingebaut wurde, den Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen entspricht.
Künzelsau, 03.09.2018
(Ort, Datum der Ausstellung)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Technischer Leiter Lufttechnik
(Name, Funktion)

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. D. Kappel
Stellvertretender Leiter Elektrische Systeme
(Name, Funktion)

(Unterschrift)

(Unterschrift)

EC Declaration of Incorporation

- Translation (english)

as deﬁned by the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II B

ZA87-GB 1836 Index 008

The design of the incomplete machine:

•
•
•

Axial fan FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FS.., FT.., FH.., FL.., FN.., FV.., DN.., VR.., VN.., ZC.., ZF.., ZG.., ZN..
Centrifugal fan RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., GR.., ER.., WR..
Cross-ﬂow fan QK.., QR.., QT.., QD.., QG..

Motor type:

•
•

Induction internal or external rotor motor (also with integrated frequency inverter)
Electronically commutated internal or external rotor motor (also with integrated EC controller)

complies with the requirements in Appendix I, Articles 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 in EG Machinery Directive
2006/42/EG.
The manufacturer is the
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Strasse
D-74653 Künzelsau

The following harmonised standards have been used:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008
Note:

Safety of machinery; electrical equipment of machines; Part 1:
General requirements
Safety of machinery - General principles for design - Risk
assessment and risk reduction
Safety of machinery; safety distances to prevent danger zones
being reached by the upper limbs
The maintenance of the EN ISO 13857:2008 relates only to the
installed accidental contact protection, provided that it is part of the
scope of delivery.

The speciﬁc technical documentation in accordance with Appendix VII B has been written and is available in its
entirety.
The person authorised for compiling the speciﬁc technical documentation is: Dr. W. Angelis, address see above.
The speciﬁc documentation will be transmitted to the ofﬁcial authorities on justiﬁed request. The transmission can
be electronic, on data carriers or on paper. All industrial property rights remain with the above-mentioned
manufacturer.

It is prohibited to commission this incomplete machine until it has been secured that the machine into
which it was incorporated complies with the stipulations of the EC Machinery Directive.
Künzelsau, 03.09.2018
(location, date of issue)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Technical Director Air Movement Division
(name, function)

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. D. Kappel
Deputy Head of Electrical Systems
(name, function)

(Signature)

(Signature)

