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INTRODUKTION 
Denna anvisning omfattar fläktar som nämns på försättsbladet. Det 
är av yttersta vikt att informationen i detta dokument följs för att 
undvika skador på personal och materiel. Läs denna anvisning 
noggrant före användning, säkerställ att ställda krav uppfylls och 
förvara anvisningen på ett lämpligt ställe för användare och 
servicepersonal. Vid tveksamhet kring hur fläkten ska installeras eller 
användas, vänligen kontakta tillverkaren. 
 
Kontrollera följande vid leverans 
• att fläkten överensstämmer med beställning 
• att rätt parametrar står på fläktens märkskylt 
• att fläkten inte skadats under transport 
• att motordokumentationen är bifogad 
Vid avvikelse, kontakta din återförsäljare eller Ventur Tekniska AB. 
 
1. ALLMÄN INFORMATION 
1.1 Information om produkten 

• Fläkten är framtagen för industriellt bruk och ska handhas av 
industriellt utbildad personal. Fläkten är inte framtagen för 
användning i hushåll eller motsvarande. 
The range of transported medium temperature is -15°C to 40°C. 

• Fläkten är framtagen för transport av ren luft. Fläkten får inte 
transportera explosiva gaser, vätskor, ämnen som leder till slitage, 
ämnen med hög luftfuktighet, fasta partiklar eller kemiskt reaktiva 
föreningar. Tillåtna temperatur på transporterat medium är -15°C till 
40°C. 

• Fläkten är inte tillverkad för utomhusbruk och får därmed inte 
utsättas för snö, regn eller stora mängder solljus. Fläktens omgivning 
får inte bestå av explosiva gaser, kemiskt aggressiva ämnen, vätskor, 
viskösa ämnen, ämnen med hög fuktighet eller ämnen som orsakar 
slitage. Tillåten omgivningstemperatur är -15°C till 40°C. 

• Fläkten är utrustad med inbyggd hastighetsreglering (för mer 
information – se kapitel 3). 

• Fläkten har följande märkning: 
- fläktskylt med: logotyp och tillverkarens namn (Venture Industries 
Sp. z o.o.); fläktens beteckning; generell information –  nominell 
spanning och frekvens, nominell ström, högsta temperature på 
transporterat medium och omgivningstemperatur (Temp. max. och 
Temp. ambient max.), vikt (kg); motortyp (Motor); artikelnummer 
(Art. No.) och serienummer (No.). 
- pilar som visar flödesriktning: information gällande korrekt 
rotationsriktning av fläkthjulet. 
 
1.2 Säkerhet och riktlinjer 
Under hela fläktens livscykel beakta noggrant följande säkerhets-
anvisningar i syfte att förebygga person- och kringutrustningsskador 
samt skador på fläkten: 
1.2.1 Rörliga delar, sugkraft, slungande föremål och förankring 

• Beakta fläktens rörliga delar då kontakt med dessa kan leda till 
allvarliga skador och livsfara. Fläkten får absolut inte användas om 
den inte installerats med tillräckligt skydd mot rörliga delar. 

• Fläkten har stor sugkraft och därför kan kläder, hår, lösa föremål 
och kroppsdelar med lätthet sugas in i fläkten. Det är därför 
förbjudet att närma sig inloppet med någon kroppsdel eller löst 
sittande kläder. Fläkten måste säkras så att skada inte kan ske på 
grund av dess sugkraft. Varning: Risk för allvarlig skada. 

• Luften vid fläktens utlopp har mycket hög energi. Trots installerade 
skyddsgaller kan partiklar och små föremål som når fläkten blåsas ut 
med mycket hög hastighet. Fläktens konstruktion är säker men på 
grund av orsakad skada på dess konstruktion eller felaktig 
användning kan delar (med hög rörelseenergi) slungas ut ur fläkten 
med mycket hög hastighet. Det är förbjudet att titta in i fläkten eller 
närma sig inlopp och utlopp när fläkten är i drift. ntrollera 

omgivningen kring inloppet noggrant både före och under 
användande så att inga lösa föremål finns i närheten. Se även till att 
ingen person befinner sig i luftriktningen vid varken utlopp eller 
inlopp. 

• Fläkten har en mycket hög vikt. Om fläkten inte fixeras omsorgsfullt 
kan den orsaka okontrollerade rörelser. Fläkten får endast tas i drift 
efter noggrann och omsorgsfull installation. Håll säkert avstånd när 
fläkten flyttas. 

• Innan upstart av fläkten, säkerställ att den är stabilt placerad på 
vågrätt underlag (samtliga delar av stativet måste vara väl ansatta 
mot underlaget). 

• Okontrollerad start av fläkten kan orsaka allvarlig situation. Skydda 
mot okontrollerad start  – se sektion 1.2.6. 
1.2.2 Ljudnivå 

• Ljudstyrkan är 69dB(A) – vid ett avstånd av 3 meter från fläkten vid 
högsta hastighet. Vid behov använd lämpliga hörselskydd. 
1.2.3 Brand och transport av ej avsett media 

•  Vid brand eller transport av felaktigt medium kan fläkten generera 
hälsoskadlig luft. Se även sektion 1.2.5. 
1.2.4 Miljö 

•  Fläkten kan skapa övertryck såväl som undertryck. I utrymmen kan 
det därför skapas övertryck eller undertryck. Se till att utrymmets 
lufttillförsel och luftmängd är tillräcklig.  
1.2.5 Temperatur (heta ytor) och brandsäkerhet 

• Fläkthus och övriga delar får en högre temperatur vid transport av 
tempererat medium. Under arbete ökar mediets temperatur vilket 
sprider sig till fläktens delar. Elmotorn kan också få hög temperatur 
(speciellt vi överbelastning – orsakat av exempelvis låsning av 
fläkthjul för låg spänning eller för hög temperatur på transporterat 
medium). Det är viktigt att nödvändiga åtgärder tas för att förebygga 
brand och brännskador. Vid en brand se till att en brandsläckare 
avsedd för elektrisk utrustning används och följ gällande 
rekommendationer för brand och säkerhet. 
1.2.6 Oförberedd start och elektrisk frånkoppling 

•  Innan något arbete på fläkten påbörjas (t.ex. installation, 
underhåll, service eller demontering) måste det säkerställas att 
fläkten är helt frånkopplad från elnätet. Fläkten får absolut inte 
återanslutas så länge arbete pågår. 

•  Vid elektrisk frånkoppling kommer fläkthjulet fortsätta rotera en 
begränsad tid på grund av ackumulerad energi. Ta detta i hänsyn via 
användning av fläkten. 

•  Vid service och underhåll av fläkten var mycket aktsam att fläkten 
är frånkopplad från elnätet. 
1.2.7 Användning 

•  Felaktig installation och/eller användande kan leda till skada på 
fläkten och förorsaka fara för dess omgivning. Fläkten får endast 
installeras, underhållas, demonteras och användas av kvalificerad 
och auktoriserad personal (med hänsyn till gällande säkerhetsregler). 
Användare behöver känna till hur fläkten fungerar och vad felaktigt 
användande kan få för konsekvenser. 

•  Om det är nödvändigt att öppna eller avlägsna komponenter (vid 
exempelvis underhåll), måste person som utför arbetet vara 
medveten om den fara hen kan utsättas för. Komponenterna måste 
monteras tillbaka noggrant innan ström åter kopplas till fläkten. 
Drift av demonterad eller ofullständigt installerad fläkt är 
förbjudet. 

•  Fläkten får inte utsättas för strålning (så som mikrovågor, UV, laser, 
eller röntgenstrålning). 

•  Det är förbjudet att modifiera fläkten. Komplicerat underhålls-
arbete (som t.ex. demontering av motor eller fläkthjul) måste utföras 
av Ventur Tekniska AB eller med deras tillåtelse, i enlighet med deras 
instruktioner. Felaktigt montage kan leda till sämre fläktegenskaper, 
skada på enheten och/eller leda till risk för personskada. 
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•  Skada inte fläkten och gör inga förändringar på den (exempelvis 
lossa på skyddsgaller och konstruktionsdelar, borttag av balansvikter 
eller övriga delar). I händelse av  felaktigheter måste fläkten åtgärdas 
av Ventur Tekniska AB. 
1.2.8 Explosiva miljöer 
 Kontakt med explosiva miljöer kan leda till antändning. Det är 
därför förbjudet att använda fläkten i sådana miljöer. 
 

2. TRANSPORT OCH FÖRVARING 
Vid transport och förvaring följ riktlinjerna i kapitel 1 samt sektion 2.1 
riktlinjer för transport och förvaring. 
 
2.1 Riktlinjer för transport och förvaring 

• Fläkten måste transporteras och förvaras i sin originalförpackning 
utan yttre åverkan i form av slag och stötar. Enheten måste även 
skyddas mot väder och förvaras i torra välventilerade utrymmen, fria 
från ämnen som kan skada fläkten. Fläkten får inte exponeras för 
gödningsmedel, klorerad kalk, syror eller andra aggressiva kemikalier. 
Fläkten måste skyddas mot yttre intrång. 

• Hantera alltid fläkten varsamt. 

• Fläkten ska lyftas i handtagen (se figur1) som är en del av stativet ( 
se figur 1). Lyft inte fläkten i sladden eller i hastighetsregulatorn. På 
grund av fläkten vikt – det är förbjudet att bära fläkten ensam. 

• Rekommenderad lagringstid bör inte överstiga ett år. Vid längre 
lagringstid ska fläkten kontrolleras noggrant före installation (se 
kapitel 4). 

• Vid transport måste fläktens stativ vara väl förankrat och låsspaken 
åtdragen (se figur 1). 
 
3. MONTERING OCH INSTALLATION 
Vid installation följ riktlinjerna i sektion 3.1 monteringsinformation. 
Reglering av motorns hastighet och lutningsvinkel ska göras enligt 
sektion 3.2 och 3.3 nedan. 
 
3.1 Monteringsinformation 

• Säkerställ att driftstart inte orsakar någon risk för personskada eller 
materialskada. 

• Fläkten kan inte arbeta med spanning, frekvens eller ström högre 
än det som anges på märkskylten då detta kan orsaka överbelastning 
av motorn och mekanisk skada. 

• Fläkten är konstruerad för kontinuerlig drift (S1) – frekvent start 
och stopp kan leda till överbelastning / skada elmotorn. 

• Fläkten är konstruerad att arbeta i hela fläktkurvans omfattning. 

• Om säkring löser ut, kontrollera orsak, om drift sker vid högra 
ström än angiven på märkskylt – fläkten måste direkt tas ut ur drift. 

• Skydd mot kortslutning, överbelastning och spännings fel måste 
anslutas till fläkten. Fläkten måste alltid förses med en 
motorskyddsbrytare (följ lokala säkerhetsföreskrifter). 

• Innan frånkoppling från elnätet måste fläkten stängas av på  
regulatorn. Vid start av fläkten med för låg spänning (exempelvis vid 
lägsta nivå på regulatorn) kan orsaka stopp och överbelastning av 
motorn. Om STARTFAS inte är aktiverad (se section 3.2) måste 
fläkten startas med den högsta nivån på regulatorn. 

• För frånkoppling från elnätet, ta tag i stickkontakten och dra ut den 
ur vägguttaget. Dra alrig i sladden. 
 
3.2 Hastighetsreglering 
Fläkten är utrustad med en integrerad hastighetsregulator vilken 
möjliggör styrning av fläktens hastighet (effekt). 
Innan användning läs noggrant anvisningarna gällande 
hastighetsregulatorn. 
Hastighetsregulatorn har tre lägen (se figure 2): AVSTÄNGD, DRIFT, 
KONFIGURERING och boost läge (boost med eller utan START FAS). 
 

Boost med eller utan START FAS 
Fläkten påbörjar start fasen eller normal drift – beroende på 
konfigurering. 
Start fasen indikeras med blinkande diod vilken även visar vilken 
nivån starten har. 
 
AVSTÄNGD läge 
När fläkten ansluts till elnätet hamnar driftsläget i läge AVSTÄNGD. I 
detta läge arbetar fläkten inte, och hastighetsregulatorn visar den 
anpassade hastigheten (blinkande diod – se figur 2).  
Knapparna för att öka respective minska effekten är aktiva (plus och 
minus – se figur 2). 
 
DRIFT läge 
För att starta fläkten, tryck på knappen I mitten och håll ungefär 0,5 
sekunder (se figur 2). Beroende på aktuell configuration kommer 
fläkten antingen starta I start fas eller normal drift. 
 
KONFIGURERING läge  

• För att aktivera läge för konfigurering tryck och håll knappen dom 
ser ut som ett kugghjul (se figur 2).  

• Det finns tre parametrar att ställa in ("start med ökad effekt " – se 
figur 2), längd på start fasen ("längd på start fasen angiven i 
sekunder" – se figur 2), effektläge på start fasen ("effektläge start 
fas" – se figur 2).  

• Val mellan de olika parametrarna fås genom en kort tryckning på 
kanppen för konfigurering.  

• Ändring av nivå för den aktuella parameter görs genom att tryck på 
knapparna med plus och minus. 

• Om kanppen för konfigurering halls I nedtryckt läge kommer gjorda 
justeringar sparas i minnet och fläkten går till AVSTÄNGT läge. 
Det rekommenderas att använda läge start med ökad effect vid 
högsta hastighet. Om inte säkerställ att fläkten under drift säkerställ 
att motors kylvinge också roterar (om så inte sker – ändra till 
AVSTÄNGT läge, och justera inställningarna under konfigurering). 
 
3.3 Lutningsvinkel 

• Fläkten kan justera lutningsvinkeln mellan 0-90 °. 

• För att ändra lutningsvinkeln, lossa på låsspaken (se figur 1). Efter 
val av lutningsvinkel skruva åt låsspaken igen.  

• Ändingar i lutningsvinkeln får endast utföras då stickkontakten är 
utdragen och all ström är frånkopplad. 
 
4. UNDERHÅLL, ÖVERSYN 
Vid underhåll och översyn följ riktlinjerna i kapitel 1. 
 
4.1 Riktlinjer vid underhåll 

• Fläkten ska med jämna mellanrum ses över och underhållas (se 
sektion 4.2). Tidsintervall mellan översyn och underhåll ska sättas av 
användaren, baserat på gjorda observationer och de specifika 
driftsförhållandena. I händelse av oegentligheter ska fläkten stängas 
av och kontrolleras, underhållas och vid behov repareras. 

• För at rengöra fläkten använd en lätt fuktad trasa. Det är förbjudet 
att använda rengöringsmedel, trycksatta vätskor eller verktyg med 
repande effekt. 

• Underhåll av elmotorn ska utföras enligt den tekniska 
motordokumentationen. 

• Ytterligare information om hastighetsregulatorn kan fås I bifogad 
manual. 

• Undvik ansamling av damm/smuts på utsidan och insidan av 
fläkten. Damm/smuts; på skyddsgaller – kan försämra fläkten 
kapacitet; på fläktvinge – kan orsaka obalans; på motorn – kan 
försämra motorns kylning; på varma ytor – kan i extrema fall orsaka 
antändning.  
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• Säkerställ att inga främmande eller lösa färemål är varken i 
närheten eller inuti fläkten, att fläktvingen inte är låst eller 
blockerad, att enheten är ren, torr och förankrad efter underhåll och 
översyn. 
 
4.2 Underhåll och översyn av fläkten 
Vid underhåll och speciellt inför användning efter att fläkten har stått 
oanvänd under längre tid ska följande noggrant kontrolleras:  

• Ansamling av smuts på fläkten, filter (om detta används) och på 
skyddsgaller. 

• Är enheten väl förakrad och stabil, inga skador, samtrliga delar är 
monterade och oskadda, rörliga delar går att justera utan problem. 

• Att det inte finns några föremål I fläkten. 

• Att skyddsgaller och övriga delar är väl åtdragna, att fläkten är fri 
från rost, att elektriska kablar är oskadda. 

• Att säkerhetsutrustning fungerar som den ska och att elektriska 
säkringar fungerar som de ska. 

• Att kondensatorn (om det används) är hel (exempelvis fri fån 
bucklor och yttre åverkan). 
 
Under drift, speciellt efter första driftstart kontrollera noga att: 

• Fläkten är oskadad, stabil och arbetar felfritt. 

• Fläkten inte ger ifrån sig några onormala ljud och inte blir varmare 
än normalt, det inte finns läckage eller rök från motorn, att 
temperaturerna är normala och att fläkten inte avger några 
vibrationer.  

• Skyddsgaller sitter som de ska och är rena. 

• Strömvärdet inte är högre än det angivet på märksylten. Om 
strömmen överbelastas kan detta vara ett tecken på skada 
(exempelvis  ska på fläktvinge eller lager). 
 
5. REPARATION, GARANTI 
Använd endast originaldelar och tillbehör. Reparationer vid 
garantiärenden måste hanteras av Ventur Tekniska AB eller av 
utomstående part efter tillverkarens godkännande. Garanti gäller 
enligt de leveransvillkor som Ventur Tekniska AB angett på 
ordererkännande och faktura. 
 
6. NEDMONTERING OCH ÅTERVINNING 
Koppla från nätanslutningen och demontera enligt riktlinjerna under 
tidigare kapitel. Demontera fläkten och återvinn delarna i högsta 
möjliga mån. 
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7. SCHEMATISK SKISS ÖVER FLÄKTEN 
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FLÄKTENS KONSTRUKTION 

REGULATOR IRF-900 
     effekt läge 

start av fläkten 
(håll inne knappen) 

konfiguration av enheten 
(håll inne knappen) 

ökning av effekten minskning av effekten 

avstängning av fläkten 

blinkande ljus vid konfigurering: 
 -  nivå på starteffekt 
 -  längd på uppstart i sekunder 
 -  ifall uppstart är med ökad effekt 
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8. TILLVERKARDEKLARATION 
 
 

 
 
 
 

  
 


