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1 Significado dos símbolos 

 

Atenção! Perigo! Recomendações de segurança! 

 

As substâncias nocivas! O risco de poluição 
ambiental 

 

A instrução geral 

 

O risco de corrente eléctrica ou de alta tensão! 

 

As superfícies quentes 

 

Perigo de esmagamento! 

 

Uso obrigatório de capacetes de protecção 

 

 

Perigo! O risco de queda de carga suspensa em 
movimento 
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2 Introdução 

Nesta documentação técnica estão apresentadas as instruções detalhadas para as operações de exploração 
e manutenção das unidades de ventilação, e que são destinadas ao pessoal técnico com as qualificações 
necessárias. Supõe-se que o leitor tenha o conhecimento necessário e a experiência adequada no manuseio 
de ventiladores, assim como um pouco de conhecimento teórico. As avarias surgidas como o resultado de 
qualquer violação das instruções deste manual ou de uso indevido de máquinas, não são cobertas pela 
garantia KONČAR-MES, S. A. O uso inadequado inclui a interrupção de energia durante o funcionamento da 
máquina, porque isso pode causar danos às partes móveis. 

Este manual inclui os seguintes tipos de ventiladores: 

2.1.  Ventiladores axiais 

Significado dos símbolos de ventiladores axiais é como se segue: 

A B C D E F 

VAAZ BT 1250A L600 D3540 M225 B5 P44 

A – tipo de ventilador VAA       – Ventilador Axial com lâminas fixas  

VAAZ    – Ventilador Axial com a possibilidade de ajustar o ângulo de ataque das 
lâminas 

B – versão (uma letra ou combinação de letras) 

            A – construção especial  B – construção do navio              T – PEX construção 

 H – temperaturas altas              C – para arrefecimento  

C – designação de ventilador por tipo e diâmetro exterior de rotor (medida aproximada) – os tamanhos 315- 
355-400-450-500-560-630-710-800-900-1000-1120-1250-1400-1600 são os tamanhos definidos pelo padrão 
interno da fábrica 

D – comprimento de caixa de ventilador em milímetros   

E – rotação (D-direita, L-esquerda, R-reversível) e rotações por minuto (para motores com mais velocidades 
D3540/1600) 

F – dados sobre o electromotor são os seguintes: o tamanho IEC (por exemplo: M225); a forma IEC (por 
exemplo: B5); a potência do motor em kW (por exemplo: P44) 

OBSERVAÇÃO:- indicações A, B e C utilizam-se para a rotulagem primária  

  - outras indicações utilizam-se para a rotulagem adicional  

2.2.  A rotulagem básica de ventilador dentro do programa de produção  

Cada ventilador da gama de produtos está equipado com uma placa com a descrição do produto, onde estão 
escritas as informações básicas do produto e do fluxo declarado. Placa básica com a descrição de ventilador: 
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As seguintes informações encontram-se na placa: 

Code: Número de ventilador que serve para a 
identificação durante o processo de 
produção, e na manutenção serve 
como a base para a encomenda de 
peças de reposição para o dito 
ventilador. 

N
0
: Número de série de fabricação de 

ventilador em combinação com a data 
de produção.  

Type: Designação do tipo de ventilador, 
conforme explicado na parte 
introdutória deste manual 

Motor type: Designação do tipo de motor de acordo 
com a designação do fabricante 

Customer Mark: Número do artigo do cliente 
Airflow: O fluxo do ar declarado em m

3
/s 

Tmin-max A temperatura ambiental mínima e 
máxima declarada para o 
funcionamento de ventilador  

Staticpressure: A pressão estática produzida no tubo 
de exaustão de ventilador  

Total pressure: A pressão total produzida no tubo de 
exaustão de ventilador (pressão 
estática + pressão dinâmica) 

Tm A densidade da temperatura declarada 
de fluido 

n A velocidade declarada do motor em 
rotações por minuto (rpm) 

U e f Tensão e ligação e frequência  
Mass. Cat, 
Over.eff., 
Eff.grade 

A categoria de medição, eficiência e 
classe de eficiência de acordo com a 
Directiva 2009/125/CE 

P1 Entrada de energia de ventilador 
medida na entrada do motor, em kW 

Weight: O peso total da unidade de ventilação 
  

 

3 As medidas de segurança  

 

 Os ventiladores axiais de KONČAR-MES com a correia de transmissão são fabricados de 
acordo com os mais recentes padrões técnicos e de acordo com o nosso programa de 
garantia de qualidade, que inclui testes de materiais e funções, e garante que o produto 
final seja de alta qualidade e durabilidade. Mas, independentemente disso, estes 
ventiladores podem ser perigosos se não usados e instalados correctamente e de acordo 
com as instruções. 

 Coloque o ventilador e outros componentes em funcionamento somente após a instalação 
segura e montagem com a protecção segura de acordo com a utilização do aparelho (as 
protecções apropriadas podem ser fornecidas a pedido). 

 A instalação, colocação de fiação eléctrica, e manutenção, devem ser feitos apenas pelos 
engenheiros qualificados. 

 O ventilador pode ser colocado em funcionamento apenas de acordo com os dados de 
propriedades de funcionamento (placa com a descrição) e de acordo com o fluido 
transitório permitido. 
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3.1. As medidas gerais de segurança  

Antes da instalação e colocação em funcionamento deste ventilador, por favor leia 
cuidadosamente estas instruções! 
Os ventiladores axiais com os motores normais são adequados para ventilação de: 
- ar puro,- ar um pouco empoeirado e gorduroso, - os gases e vapores um pouco agressivos  
-osfluidos até a densidade atmosférica de 1.3 kg/m3, - os fluidos de temperatura de -30°C a 
+80°C, - osfluidos até a humidade máxima de 95% 
- A temperatura ambiental deve estar entre -30°C e +60°C. Para os ventiladores produzidos para 
a temperatura ambiental abaixo de -30° C é preciso assegurar o funcionamento diário de 
ventilador na duração de 15 minutos. 
Siga as especificações do fabricante do motor. 

 

No local de trabalhodevem ser respeitadas as seguintes medidas de segurança em todos os momentos:  

 O ventilador é projectado e fabricado de acordo com a mais recente tecnologia. Se seguir as 
instruções deste manual, o ventilador será um aparelho seguro. O funcionamento ou uso inadequado 
para a finalidade que está em conflito com a finalidade indicada pode pôr em perigo as pessoas e os 
bens, e danificar o aparelho. 

 Estas instruções são obrigatórias para todas as pessoas envolvidas em unidades de instalação, 
desmontagem e montagem, colocação em funcionamento, funcionamento, manutenção (controle, 
manutenção e reparação) nas instalações do operador. Todas as pessoas envolvidas nessas acções 
devem ler todo o manual. Recomendamos que o operador peça que o pessoal assine uma declaração 
confirmando esse facto. 

 O uso correto é definido neste manual. Se estiver executando qualquer outro uso, o fabricante do 
ventilador se exime de qualquer responsabilidade por danos causados à propriedade ou às pessoas. 

 O operador deve assegurar que todos os aspectos de manutenção de ventilador sejam 
completamente definidos e comunicados ao pessoal, para evitar confusão sobre as questões de 
segurança. 

 Quando se realizam as obras, todo o aparelho deve ser desligado e o cabo de alimentação deve ser 
desconectado. 

 As modificações não autorizadas e as construções adicionais sobre os ventiladores não são 
permitidas, pois podem afectar a sua função e segurança. 

 É proibido remover quaisquer sinais de segurança, símbolos e placas. 

 Antes de colocação do aparelho outra vez em funcionamento, após a manutenção, inspeccione todos 
os dispositivos de segurança. 

3.2.  Os requisitos eléctricos e as instruções relativas ao planeamento de projecto, 
construção e implementação 

 Ao seleccionar o motor com base nas suas propriedades de funcionamento, tome em consideração 
que o torque de carga de ventilador tem uma forma rectangular da curva. 

 Ao seleccionar de maneiras de colocar em funcionamento o ventilador, é preciso tomar em 
consideração o torque inicial da inércia de massas em movimento. 

 Se os motores funcionam em temperaturas acima das permitidas, a proporção de potência permitida 
do motor e da potência nominal é reduzida. Isso também se aplica aos aparelhos instalados em mais 
de 1.000 m acima do nível do mar. Neste caso, entre em contacto com o fabricante de ventiladores 
para o conselho. 

 Ao utilizar um motor com duas velocidades, assegure uma mudança de velocidades suave. 

 Após a paragem prolongada, antes de ligação, verifique a resistência de isolamento. Os enrolamentos 
húmidos devem ser secos com ar quente. 

 As aberturas não utilizadas na caixa de terminais devem ser seladas com tampões à prova d'água 

 Em locais onde os cabos entram na caixa de terminais,o conjunto de prensa-cabo deve ser enrolado, 
e o tal prensa-cabo deve ser apertado o suficiente para segurar o cabo e criar uma ligação à prova 
d’água. 
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 Os fusíveis no circuito eléctrico de ventilador devem ter um valor nominal suficientemente grande para 
aguentar com a corrente de colocação em funcionamento, que está indicada na placa com a 
descrição do motor, mas eles devem ser considerados apenas como uma protecção da fiação de 
curto-circuito ou de falha da ligação à terra. Os fusíveis não são adequados para protecção contra 
sobrecarga. 

4 O transporte e o armazenamento 

  

Perigo! Não caminhar sob uma carga suspensa! 

4.1.  As instruções sobre o transporte 

 O aparelho só se deve levantar com o equipamento paraelevação, ligado aos parafusos de olho 
disponíveis (no ventilador e / ou no motor, dependendo do tipo de ventilador) 

 O ventilador pode ser transportado apenas com a engrenagem de tamanho apropriado e de carga 
apropriada - capacidade de carga (peso é registrado na placa com a descrição de ventilador) 

 Se o ventilador é embalado em uma caixa de madeira (ou similar) durante o transporte, a estrutura da 
caixa não deve ser usada como o meio de elevação, a menos que indicado de outra forma. Para 
transportar as caixas deve ser utilizada empilhadeira-camião ou semelhante. 

 Durante o transporte e a instalação de ventilador, é preciso prevenir os golpes, porque eles poderiam 
levar a um não-equilíbrio e deformação (especialmente em locais de rolamento) 

4.2.  As instruções de armazenamento 

 Guarde o ventilador no lugar protegido das condições climáticas em sua embalagem original – cubra a 
paleta aberta com o tecido impermeável e proteja o ventilador de sujeira (por exemplo, poeira, pedras, 
fios, etc.) 

 A temperatura de armazenamento deve ser entre 0° C e +40°C 

 Ao guardar o ventilador em armazém, o acesso de pessoas não autorizadas deve ser evitado com o 
uso de protecção, divisórias ou quartos seguros, de forma que os rotores de ventiladores que podem 
girar (o efeito de moinhos de vento) não representem uma ameaça. 

 O ventilador não deve ser guardado em espaços abertos, excepto quando indicado em contrário. 

 Quando o ventilador é entregue em uma caixa de madeira (ou similar), esta caixa deve ser 
considerada apenas como uma protecção. Na caixa não deve ser colocado outro equipamento, e a 
caixa não deve ser colocada em outro equipamento. 

 O local recomendado para o armazenamento é a sala onde a unidade de ventilação está protegida de 
grandes alterações de temperatura, pois poderia ser danificado o motor, assim como os rolamentos, 
correias em V, vedações ou cores. 

 Para evitar deformações durante longos períodos de paragem, gire o rotor uma vez por mês para 90 
graus. Durante o período de armazenamento superior a 1 ano, por favor, verifique a rotação 
livre do rolamento antes da instalação. gire com a mão. 

 Durante a abertura da caixa, a fim de alcançar o conjunto do ventilador, deve ter cuidado para não se 
ferir nas bordas afiadas, pregos, dobradiças, lascas, etc. 
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5 A instalação e a montagem  

 

 
A instalação e as obras eléctricas devem ser 
feitas somente pelos trabalhadores habilitados e 
qualificados, e de acordo com as normas 
regulamentadoras de saúde e de segurança! 
  

5.1.  Em geral 

 Antes de instalar o conjunto de ventilador, verifique se o mesmo não está danificado em transporte, se 
não há deformações sobre o caixa do ventilador, se o rotor gira livremente e se as informações na 
placa com a descrição sobre o ventilador e o motor estão de acordo com as exigências de uso. 

 A unidade de ventilação deve ser colocada em uma superfície plana e estável, sem vibrações. 

 Todo o equipamento de elevação utilizado durante a instalação deve ser devidamente certificado para 
carregar o peso que se levanta. 

 Use sempre o vestuário de protecção adequado (incluindo capacetes, protecção para os olhos e 
ouvidos) quando se trabalha próximo ao conjunto de ventilador. 

 Ao levantar o ventilador, o pessoal deve deixar a área sob o ventilador pendurado. 

 Verifique que o ventilador não é sobrecarregado (estática ou dinamicamente), porque pode danificar o 
rolamento do rotor devido à deformação. 

 Partes componentes do conjunto de ventilador devem estar totalmente centradas antes de se ligar 
com os parafusos para o equipamento não ficar afectado de qualquer distorção ou sobrecarga. 

 Para fixar o ventilador na posição determinada devem-se usar os parafusos adequados, apertar com o 
torque de aperto adequado. A posição final de ventiladordeve ser suficientemente firme e rígida para 
suportar o peso de ventilador e qualquer outro conjunto de peso colocado durante a instalação. 

 O ventilador tem de ser posicionado de tal forma que seja correctamente virado de acordo com a 
direcção pretendida do fluxo de ar. A seta que indica a direcção do fluxo de ar, está localizada na 
placa com a descrição de ventilador. 

 Antes de controlar o sentido de rotação:- remova todos os objectos estranhos de ventilador;-gire o 
impulsor manualmente para verificar a rotação livre; - instale protecção de segurança / protecção para 
os dedos (suplementos), ou desabilite o acesso ao impulsor. 

 A característica de ventilador pode ser conseguida somente se não houver componentes que possam 
causar turbulência imediatamente em frente ou atrás do ventilador. As curvas acentuadas nos canais 
perto de ventilador devem ser evitadas. 

 Se está a usar os isoladores de vibrações, devem ser usados também os conectores flexíveis e cabos 
eléctricos flexíveis. Os isoladores de vibração e os conectores flexíveis não devem ser usados para 
conectar-se aos locais onde se vê claramente que não estão alinhados. Se alguma das componentes 
não pode ser facilmente conectada, deve examinar a causa e corrigi-la. 

 O motor pode ser ligado a uma rede de energia eléctrica apenas quando o ventilador estiver 
completamente instalado. Para ligar o motor à rede de energia eléctrica, consulte o diagrama na caixa 
de terminais e as instruções do fabricante do motor. 

 Certifique-se de que o sistema de refrigeração do motor não está bloqueado de forma alguma. Para 
mais detalhes, consulte as instruções do motor. 

 Os cabos de ventilador devem ser protegidos mecanicamente e não podem ser demasiado esticados. 

 

5.2.  A instalação do motor  

Todo o trabalho em torno das ligações à rede eléctrica de ventilador deve ser feito por um electricista 
qualificado. Se possível, o motor de accionamento deveria ser plenamente integrado em ventilador na própria 
fábrica de ventiladores. Se a instalação é feita pelo cliente, deve seguir as seguintes instruções: 

 Verifique as instruções de funcionamento emitidas pelo fabricante do motor; 
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 As instalações eléctricas devem ser conectadas de acordo com o esquema de ligação à rede 
eléctrica; 

 A fiação eléctrica deve estar de acordo com as regulamentações locais e as especificações técnicas 
do fabricante do motor. - Certifique-se de que, quando introduzir o cabo na caixa de terminais, o 
mesmo está devidamente selado e à prova d'água. Certifique-se de que o comprimento das conexões 
eléctricas no interior das componentes é suficiente para permitir o movimento do motor sem 
dificuldade, sempre que precisar substituir ou apertar a correia de transmissão. 
 

5.3.  O esquema de ligação eléctrica  

OS MOTORES TRIFÁSICOS DE UMA VELOCIDADE 

 BAIXA TENSÃO (ligação Δ) ALTA TENSÃO (ligação Y) 

OS ENROLAMENTOS 
CONECTADOS EM D/Y  

  

O ESQUEMA DE LIGAÇÃO À 
REDE ELÉCTRICA  

  6 As instruções do uso  

   

Comece a usar o ventilador só depois de montar o 
ventilador de acordo com os regulamentos!  

Se o ventilador é colocado em funcionamento nas 
condições de livre corrente (free-flow), por exemplo, 
antes de o conectar ao sistema de canais, o consumo 
de energia pode ultrapassar a corrente nominal (área 
restrita de característica de ventilador)! Protecção 
térmica do motor poderia ser activada! 

6.1.  As instruções gerais de segurança  

 Verifique todos os dispositivos de segurança para garantir que eles estão bem posicionados; 

 Remova todos os objectos estranhos dentro de ventilador e do equipamento conectado, bem como 
dos canais e tubulações; 

 Verifique todos os dispositivos de controle (válvulas, aberturas de tipo persiana, etc.) instalados em 
frente e atrás do ventilador e verifique se estão funcionando correctamente. Antes de iniciar a 
máquina, feche os dispositivos de controle; 

 Verifique o sentido de rotação do motor. O sentido deve concordar com a seta na placa lateral da 
caixa espiral de ventilador; 

 Certifique-se de que apenas as pessoas autorizadas estão na área de funcionamento do ventilador. 

 

6.2.  Colocação em funcionamento 

 Feche todos os dispositivos de controle no canal; 

 Ligue o motor; 
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 Quando atingir a velocidade nominal, abra os dispositivos de controle de canal para o ponto de 
funcionamento definido; 

 Durante o procedimento de colocação em funcionamento, preste especial atenção ao seguinte: 

o O consumo de energia do motor; 

o A temperatura dos rolamentos e dos enrolamentos do motor; 

o O funcionamento silencioso da unidade de correia de transmissão (para os ventiladores com a 
correia em V); 

o A temperatura dos rolamentos de ventilador (temperatura normal: aproximadamente 50-80 ° 
C); 

o O funcionamento silencioso de ventilador; 

o As vibrações – o nível de vibrações durante a velocidade operacional de ventilador não deve 
exceder 7 mm/s RMS, medido radialmente em 2 pontos, movidos de 90 º e na extremidade 
livre do eixo do motor. Caso contrário, o ventilador deve ser equilibrado; 

o O ruido nos rolamentos. 

 Após 5 horas (pelo menos!), verifique a tensão da correia e ajuste-a, se necessário. 

 Após 12 horas, verifique todos os parafusos visíveis e aperte-os, se necessário. 

 

Com a inspecção regular de aspiração de ventilador verifique que não se acumulou o lixo 
na rede de protecção e limpe se necessário! 
Em caso de períodos prolongados de paragem, afrouxe a tensão da correia de 
transmissão para aliviar a pressão dos rolamentos! 
 

6.3.  O funcionamento normal  

 O ventilador só pode funcionar em velocidades especificadas nos dados técnicos. Qualquer mudança 
de velocidade ou de gama de velocidades exige a aprovação prévia do fabricante de ventilador.Se o 
ventilador está a funcionar de forma desigual, abra todos os dispositivos de controle até o ventilador 
começar a funcionar silenciosamente. Se não for possível alcançar um funcionamento silencioso, o 
ventilador provavelmente está a funcionar fora da gama operacional indicada pela sua característica. 
Além disso, o fluxo é pulsante e ouve-se um som profundo de uivos. 

Nesse caso, é preciso reduzir as perdas de dispositivos, uma vez que o 
FUNCIONAMENTO NA ÁREA DE CARACTERÍSTICA DE BOMBA É PROIBIDO! 

 O ventilador opera com um mínimo de perdas se a aspiração e escape não têm 
barreiras 

 Nos ventiladores que transmitem os gases empoeirados e sujos, o rotor pode tornar-se coberto com 
as partículas de poeira, criando as camadas de diferentes espessuras. Portanto, inspeccione o rotor 
regularmente e nos intervales que correspondem às condições de funcionamento. Visto que o tempo 
real da inspecção depende das condições de funcionamento, é sob a responsabilidade do operador 
avaliar o tempo de intervalo e impor o cumprimento. 

 Se, depois de prolongada paragem, a máquina funcionar de forma desigual, verifique o desgaste do 
rotor e as camadas. Os rotores desgastados devem ser substituídos. Os rotores queimados devem 
ser limpos pelo operador. 

 Durante acolocaçãoda unidade em funcionamento para o funcionamento contínuo, recomendamos a 
inspecção regular do consumo de energia do motor. Se, colocando em funcionamento o ventilador, a 
temperatura do ar for inferior à temperatura de funcionamento projectado, a densidade do ar é mais 
elevada, o que leva a um aumento do consumo de energia do motor, e as características do ventilador 
ficam reduzidas. 
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7 As instruções de manutenção e serviço 

   

Antes de qualquer trabalho de manutenção:  
• Pare o ventilador de acordo com os regulamentos e 
desligue todos os pólos do cabo principal! 
• Aguarde até o impulsor parar!  
• Certifique-se de que é impossibilitada a colocação em 
funcionamento de novo!  
Use apenas as peças originais que são testadas e 
aprovadas pelo fabricante. 

7.1.  As instruções gerais 

 Não pode ser efectuado nenhum trabalho de manutenção antes do desligamento e do isolamento total do 
conjunto de ventilador, dos seus aquecedores de anti-condensação (se instalados), e dos seus controles 
de toda a fiação eléctrica, e antes da possibilidade de deixarem de funcionar as partes rotativas de 
ventilador. 

 Durante a realização das inspecções e das manutenções periódicas, é preciso sempre seguir as 
instruções da documentação técnica. 

 Os intervalos de manutenção são determinados de acordo com o modo de funcionamento, com as 
condições ambientais e com a disponibilidade requerida. Os tais intervalos devem ser avaliados pelo 
operador no contexto do plano da empresa. Os intervalos de manutenção recomendados são dados na 
tabela abaixo. Se o ambiente seria particularmente sujo, pode ser necessária a diminuição em intervalos. 

 As superfícies internas e externas de ventilador podem ser limpas pela água limpa de baixa pressão e 
pelos aditivos não-abrasivos. A aplicação directa de água na direcção de tampas que servem para 
espremer o motor, deve ser evitada. 

 Os rolamentos de esferas instalados devem ser lubrificados de acordo com as instruções estabelecidas 
na lista de lubrificantes. Todos os lubrificantes devem ser armazenados em um lugar escuro, frio, livre de 
poeira e protegido contra a oxidação. 

 Deve-se manter um estoque de peças de reposição que provavelmente não estarão disponíveis no curto 
prazo. 

 Os electricistas qualificados devem realizar todo o trabalho sobre os motores eléctricos. Respeite sempre 
as instruções de segurança do fabricante do motor. 

 Verifique regularmente todas as ligações de parafusos e aperte-as, se necessário. Aquelas ligações que 
são seguras ou pintadas não devem ser tocadas se é evidente que são seguras. 

 Utilize apenas os produtos de limpeza regulares, observando as precauções de segurança prescritas, e 
não use qualquer tipo de produto abrasivo (a protecção de superfície será destruída!) 

7.2.  Os rolamentos 

 Verifique os rolamentos cada mês. Para evitar danos nas componentes, certifique-se que nenhum corpo 
estranho, poeira ou humidade pode entrar nos rolamentos. Durante a mudança ou lubrificação dos 
rolamentos, a limpeza é de particular importância. Substitua os rolamentos de esferas do motor sempre 
que passe o período de utilização de graxa, de acordo com as instruções de manutenção do fabricante. 

 Para os intervalos de lubrificação e quantidades, bem como para os intervalos de substituição, por favor 
consulte as instruções de lubrificação onde também vai encontrar as especificações detalhadas sobre a 
graxa aplicada. Esta informação também é mostrada na placa de identificação de ventilador (lubrifique os 
rolamentos de esferas em intervalos de aproximadamente 3-6 meses). 

 Para todos os outros tamanhos, os rolamentos de esferas são caracterizados pela lubrificação em tempo 
de vida. Esses rolamentos precisam de ser substituídos quando passar o período de utilização de graxa. 
Durante o funcionamento de ventilador no seu limite, pode ser necessário de fazer a manutenção. Os 
rolamentos de esferas ficam lubrificados em tempo de vida. Quando a graxa em tempo de vida dentro dos 
rolamentos de esferas ficar gasta, os rolamentos devem ser substituídos. 

 A vida útil da graxa dos rolamentos é: para uso normal em 900 min-1 40.000 horas, para 14.000 min-1 
30.000 horas, para 2.800 min-1 15.000 horas. Independentemente de horas de funcionamento, os 
rolamentos devem ser substituídos a cada 5 anos. 

 Durante a lubrificação dos rolamentos, proporcione o espaço suficiente para permitir que a graxa pode 
expandir ou sair da caixa. Durante a lubrificação, a temperatura nos rolamentos aumenta devido a 
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excesso de graxa presa na caixa de ventilador. Assim que o excesso de graxa é removido da 
componente, a temperatura retorna para o seu valor constante. 

 

Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção nos rolamentos, é preciso drenar o óleo. 
O operador é responsável pela eliminação segura de óleo usado de acordo com as normas 
de protecção ambiental. 

 

7.3.  O uso irregular 

Se o conjunto do ventilador é usado menos do que uma vez por mês, ou apenas para as emergências, devem 
ser realizados os procedimentos de manutenção adicionais e manter registros de: 

 A resistência dos enrolamentos do motor de terra deve ser medida cada mês. Se a leitura for inferior a 
10MΩ, o motor deve ser seco com ar quente e é preciso de reverificar antes de ligar o motor. 

 O ventilador deve correr pelo menos duas horas todos os meses para garantir os adequados 
requisitos de lubrificação nos rolamentos. 

 O sistema das emergências deve ser testado cada mês para assegurar que substitui todos os outros 
controlos e interruptores. 

 Se está instalado o aquecedor de anti-condensação, verifique cada mês se se liga automaticamente. 

UM PLANO DE MANUTENÇÃO 
DE ROTINA 

A CADA 
SEIS 

MESES 

A CADA 
DOZE 

MESES 

DESCRIÇÃO 

1. Examine as passagens 
através das redes de segurança 
de ventilador (se instaladas). 

+  Remova qualquer lixo que possa acumular-se em torno da 
protecção. 

3. Inspeccione o rotor. +  Remova qualquer acúmulo de lixo. Substitua o rotor se ele 
estiver danificado. Certifique-se de que o rotor é bem 
apertado. 

4. Verifique o estado dos 
suportes de segurança de 
ventilador. 

+  Substitua-os se desgastados ou corroídos. Limpe os 
suportes de segurança. 

5. Inspeccione e active todos os 
sensores instalados. 

 

+  Verifique o funcionamento usando um programa instalado 
de teste ou usando a reprodução falsa de sinais. Verifique 
se o ventilador se desliga automaticamente, ou se se liga 
uma indicação de aviso quando os sensores ou 
interruptores indicam o erro. 

6. Inspeccione a condição de 
protecções de segurança 
instaladas e os seus suportes. 

+  Limpe e substitua as protecções de segurança se 
estiverem danificados. 

10. Inspeccione o arejamento 
entre as pontas de lâminas de 
ventilador e o canal de 
ventilador. Verifique o ângulo e 
a segurança das lâminas de 
rotor. 

 + Certifique-se de que a arejamento entre as pontas das 
lâminas e os canais de ventilador fique uniforme e 
adequado. 

 

11. Verifique os torques de 
aperto dos pontos de conexão 
entre o ventilador e a sua base. 

 + O posicionamento adequado e o aperte firme de todas as 
conexões é de grande importância. 

12. Inspeccione os pontos de 
conexão do motor, de ventilador 
e de equipamento. 

 + O posicionamento adequado e o aperte firme de todas as 
conexões é de grande importância. 

14. Verifique a tensão e a  + Certifique-se de que a tensão e a corrente da carga 
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corrente do motor. máxima correspondem às especificações na placa com a 
descrição do motor. 

15. Examine a cor / a conexão 
galvanizada. 

 + Trate todas as áreas danificadas com a tinta adequada 
para protecção de anticorrosão. 

16. Lubrifique os rolamentos do 
motor. 

 + Consulte os requisitos do fabricante do motor.  

17. Verifique a fiação do 
conjunto de ventilador. 

 + Verifique a segurança e a condição de toda a fiação 
(incluindo a ligação à terra) 

8. A solução de problemas e avarias  

Se ocorrer uma falha durante o funcionamento de ventilador, consulte esta tabela para determinar a causa. A 
tabela também contém as medidas recomendadas que podem resolver o problema. 

Todas as falhas e as suas descrições devem ser documentadas no diário. 

Sintoma, parâmetro A possível causa As medidas recomendadas 

Temperatura do rolamento  

>80°C 

O erro no sistema de monitorização da 
temperatura 

 

Verifique o sensor e o instrumento de 
medição, substitua os aparelhos 
defeituosos; 

Reduza a quantidade de lubrificante. 

 Uma quantidade excessiva de lubrificante 
no rolamento 

Verifique e centre outra vez 

 A posição não-centrada Substitua o rolamento  

 Os rolamentos gastos, vibrações  Meça as vibrações, equilibre o rotor, se 
necessário 

Vibração excessiva As camadas sobre o rotor Limpe as pás do rotor e meça as vibrações; 
se necessário faça equilibrar o rotor 

 O rotor danificado Substitua ou equilibre o rotor outra vez, 
verifique a posição, centre o rotor 

 A posição não-centrada Verifique as ligações com parafusos e 
aperte; centre as polias 

 Não-centradas a polia e a correia em V Substitua o rolamento; meça as vibrações 
durante o funcionamento; se as vibrações 
são fortes, desligue o motor e meça 
separadamente 

 Motor de accionamento não funciona 
silenciosamente  

Contacte o fabricante  

Ruído  O rotor arranha  Reveja a posição; verifique todas as 
ligações de parafusos; se necessário, 
aperte 

 Embraiagem defeituosa ou não-centrada Reveja a posição; verifique as ligações de 
parafusos, aperte, se necessário, volte a 
apertar ou substitua as correias em V 

 As correias em V chiam porque não são 
suficientemente apertadas 

Regulação completa  

 O motor está fora de equilíbrio Meça as vibrações, reequilibre o motor 

 A avaria eléctrica no motor  Contacte o fabricante  
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A sobrecarga do motor O rotor arranha Reveja a posição; verifique todas as 
ligações de parafusos 

 A temperatura média é muito baixa Aumente a temperatura média em baixas 
velocidades para o valor de construção 

 O excesso de velocidade Corrija o limite de velocidade para o valor 
de construção  

 Sentido de rotação errado Altere o sentido de rotação 

O ventilador não pode ser 
colocado em funcionamento  

A interrupção de energia Restabeleça o fornecimento de energia 

 O motor avariado  Contacte o fabricante  

 O rotor é bloqueado devido às camadas  Limpe e centre o rotor outra vez 

 Correias em V, demasiados soltas ou 
quebradas 

Aperte ou substitua as correias em V 

 

A avaria do motor durante a 
colocação em funcionamento  

O tempo de colocação em 
funcionamento demasiado longo 
devido à aceleração insuficiente  

Contacte o fabricante  

Fluxo transmitido e a pressão 
total demasiado baixos 

A resistência do ar do aparelho é 
significativamente mais elevada 
do que a esperada 

Certifique-se de que todas as 
válvulas estão totalmente abertas 

 Velocidade com defeito Compare o tipo do motor com os 
dados no contrato de compra 

 Influência externa sobre o fluxo de 
gás 

 

Inspeccione os canais de gás e 
preste atenção às placas 
deflectoras; se o canal não pode 
ser modificado, instale as lâminas 
orientadas (placas cruzadas lisas) 
em frente do ventilador 

A produção excessiva de calor 
sobre a guarda da correia em V 

Ventilação inadequada no 
desempenho alto da correia  

Melhore a ventilação  

 

8  As instruções do armazenamento de peças de reposição e de partes 
consumíveis 

Todas as componentes devem ser armazenadas numa sala com a temperatura controlada (+15... +25 ° C). 

O prazo máximo de armazenamento dos rolamentos de esferas em sua embalagem original é dois anos. 

As partes mais antigas devem ser substituídas. 

As peças que contêm os tipos de materiais de goma, tais como retentores (anéis de vedação) de eixo, o-
anéis, bicos flexíveis, amortecedores de vibração, as correias em V, etc., devem ser protegidas da luz 
solar. Essas peças devem ser inspeccionadas a cada 12 meses e testadas de fragilidade. O prazo máximo 
de armazenamento é de cinco anos, a menos que não fique especificado um outro período de tempo pelo 
fabricante. 

As peças de metal, tais como rotores, eixos, mangas de eixo, polias e caixas de rolamento devem ser 
verificadas a cada 12 meses devido a danos. Se necessário, deve-se renovar a camada protectora.  
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Os elementos vazios devem ser protegidos pelo filme protector ou lubrificante. 
 

9 A disponibilidade de peças de reposição e serviços do fabricante  

9.1.  A disponibilidade de peças de reposição 

Recomendamos que o operador seja fornecido com uma série de peças de reposição mais importantes, 
guardadas em armazém para ajudar a melhorar a disponibilidade de ventilador. Todos os dados necessários 
para a encomenda de peças de reposição estão reunidos na lista de peças de reposição. A nossa garantia 
cobre apenas as peças de reposição originais, fornecidas pela nossa empresa. 

9.2.  Os serviços disponíveis do fabricante  

A empresa KONČAR-MÊS, S.A. oferece um serviço completo e de confiança após a compra com base no 
contrato. Os nossos serviços incluem: 

 instalação 

 colocação em funcionamento  

 serviço e manutenção  

 reparos 

 balanceamento dinâmico no próprio local  

 serviço de garantia  

 peças de reposição 

10  O tempo de vida de ventilador da produção de empresa KONČAR-
MÊS, S. A. 

 O tempo de vida de ventilador é maior com uma manutenção regular e em condições normais de uso 
previstas por este manual de operação e manutenção. 

 O fabricante garante a disponibilidade de peças de reposição por um período de tempo de até 7 anos, 
incluindo também o período de tempo em que a garantia se aplica. O serviço de produtor é possível 
também para os produtos com mais de 7 anos, com condições especiais do contrato. 

 Toda a documentação do produto está disponível 10 anos após a data da cessação da produção de 
um determinado tipo. 

11  Os requisitos dentro da garantia 

As insuficiências em funcionamento ou os danos ocorridos nos produtos durante o período de garantia 
devem, se são causados por um erro em material ou por má qualidade de produção, ser comunicados ao 
fabricante "KONČAR-MÊS, S. A.", indicando os seguintes dados: 

 A indicação exacta de placa com a descrição (a indicação típica e o código); 

 A maneira como o ventilador estava ligado para o funcionamento; 

 As características da unidade; 

 Como é que a falha se mostrou (a maneira de aparecimento da falha); 

 

Os defeitos em funcionamento ou os danos causados pelo uso inadequado e descuidado durante o transporte 
/ armazenamento / conexão, não se consideram justificados como os requisitos de reclamação dentro do 
período de garantia. 

O mesmo se aplica se o produto, antes da entrega ao produtor, foi desmontado durante o período de garantia. 
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12  A declaração de garantia 

O sistema de qualidade estabelecido na empresa KONČAR – MÊS, S. A. é certificado de acordo com as 
exigências da norma ISO 9001. Neste sentido, o bom funcionamento dos nossos produtos é assegurado pelo 
controle rigoroso durante o processo de produção e pela inspecção final antes da entrega ao cliente, com 
base em que a garantia é emitida. Se, apesar disso, ocorrer alguma irregularidade e interrupção em 
funcionamento, causada pela falha da qualidade na fabricação ou pelo material de má qualidade, nós nos 
obrigamos a corrigir as falhas dentro do prazo da garantia, e à nossa custa, e estabelecer uma correcção 
garantida dos produtos. 

A garantia é válida por 12 meses a partir de data da venda / aquisição do produto, como evidenciado pela 
factura anexada. 

O comprador é obrigado a seguir as instruções dadas para o uso e a manutenção do produto, as instruções 
tais que estão anexadas a cada ventilador que carrega a placa com a descrição do produtor KONČAR – MÊS, 
S. A. 

Estamos a reembolsar os custos de transporte, ou seja, do envio, relativos a reparação no período de 
garantia, com base na factura devidamente passada, e conforme as despesas de ferroviária ou de correio em 
vigor, até à estação ferroviária de destino, ou dos correios. 

Se o reparo no período de garantia dura mais de 10 dias a partir da data do pedido, o período de garantia será 
prorrogado por tantos dias quanto durou o reparo. 

Se o reparo não for executado dentro de 45 dias a partir de data do pedido, ou seja, a partir de incapacidade 
de eliminar os defeitos, o produto é substituído por um novo. Os erros que não são relacionados com o 
material de má qualidade e com a produção que não seja sólida, não se consideram os erros da produção, e 
a sua eliminação e os custos incorridos desta maneira são sob a responsabilidade do comprador do produto, 
conforme o preçário em vigor do produtor KONČAR – MES, S. A. 

Os reparos dentro e fora do período de garantia são realizados pelo produtor KONČAR – MES, S. A.,  
Croácia,  10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22. 

Se tiver alguma dúvida sobre os nossos produtos, por favor contacte ou o construtor do seu aparelho para a 
ventilação artificial ou directamente a fábrica ou um dos nossos distribuidores / rede de serviço: 
 

 
Končar MÊS, S. A.      Fallerovo šetalište 22       10000 Zagreb, República da Croácia 

 
SERVIÇO DE VENDA da Croácia; Correio Electrónico: prodaja@koncar-mes.hr 

Tel. +385 (0)1 3667 273, +385 (0)1 3666 563       Fax +385 (0)1 3667 287 
 

SERVIÇO DE VENDA Exportação; Correio Electrónico: export@koncar-mes.hr 
Tel. +385 (0)1 3667 278, +385 1 3655 711      Fax +385 (0)1 3667 282 

www.koncar-mes.hr   
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