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EM50 
 إلستخدام والصیانةدلیل ا

 
 ساسیةالتعلیمات األ

 
 .التقنیة المرفقة المستنداتستخدام والصیانة ھذا جزء ال یتجزأ من الجھاز مع دلیل اإل

 
ً كلی نسخھیجوز إعادة : ال  مخصص لمستخدم الجھاز ھذا المستند ً أو جزئی ا كملف أو تسلیمھ إلى جھات خارجیة دون الحصول على إذن مسبق  الحاسوببذاكرة  وضعھ، أو  ا

ً في إجراء تعدیالت على الجھاز وفقبالحق  Munters Italy S.p.A . تحتفظالشركة التي قامت بتجمیع الجھازمن  للتطورات التقنیة والقانونیة وعلى المواصفات والكمیات  ا
 .وما إلى ذلك ، ألغراض اإلنتاج أو ألسباب أخرى ، بعد النشر

 
 الكفالة

-https://www.munters.com/globalassets/terms  فرة علىا" المتو الشروط العامة وشروط البیع ، یرجى الرجوع إلى "للحصول على معلومات الضمان
and-policies/condizioni_generali_vendita.pdf   

 
  الشروط والقیود :

الشروط العامة وشروط  بموجب " الكفالةبمطالبة المندرجة ضمن سیاق الالمنتجات واألنظمة یجب تثبیت وصیانة وتشغیل  •
ً وفق، مختصفني " بشكل صحیح تحت إشراف  البیع  ؛Munters  للتعلیمات المقدمة من ا

وجود  ستخدام أو سوء المعاملة أو اإلھمال أو التغییر أو الحوادث أو عدمالناتج عن سوء اإلالعطل أو  سوء التشغیلال یعتبر  •
ً تركیب أو صیانة مناسبة عیب  .الكفالةبموجب  ا

 
 
 

 إعالن المطابقة 
Munters Italy S.p.A شیوزافیتشیا  ( 18027 – 2ي سترادا بیاني مع مكاتب مسجلة فIM ( - ) 00081050080رقم تسجیل الشركة  إیطالیا( 

 
 : مطابق لألحكام التالیة EM50تعلن على مسؤولیتھا الخاصة أن الجھاز 

 UE/  2014/35توجیھ الجھد المنخفض  •
 EMC 2014/30 / UEتوجیھ التوافق الكھرومغناطیسي  •
 UE (RoHS) 2015/863 / UE/  2011/65توجیھ تعدیل التوجیھ  •
 CE/  2006/42توجیھات اآللة  •
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 .وقطع الغیار في بیئة جافة ونظیفة األجزاءیجب تخزین جمیع  تحذیر
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 المقدمة .1
 المسؤولیةإخالء  1.1

من إعداد المعلومات الواردة ھنا  أو ألسباب أخرى بعد النشر. تمّ للنشر بالحق في إجراء بدائل للمواصفات والكمیات واألبعاد وما إلى ذلك  Munters حتفظت
حسن نیة غراض معینة. یتم تقدیم المعلومات بألي أتعھد أو  كفالةال نقدم أي ولكننا نعتقد أن المعلومات دقیقة وكاملة ، . Munters  خبراء مؤھلین داخل قبل 

على ستخدام للوحدات أو الملحقات بما یخالف التوجیھات والتحذیرات الواردة في ھذا المستند یخضع لتقدیر المستخدم وحده وإوعلى أساس الفھم بأن أي 
 .مسؤولیتھ

 
 شكراً لكم 1.2

 .Muntersة شراء مروحنكم قمتم بأل مشكرا لك
ستخدام المروحة. من إتثبیت أو قبل  یجب دراسة ھذا الدلیل بعنایةغیلھ بشكل صحیح. ستفادة الكاملة من ھذا المنتج، من المھم تركیبھ وتشمن أجل تحقیق اإل

ً المستحسن أیض  .Muntersلمراوح الیومي العمل الدلیل مخصص كمرجع للتركیب والتشغیل وھذا في المستقبل.  للرجوع إلیھمكان أمن ب حتفاظ بھاإل ا
 

 المالحظات 1.3

 .2020:  تاریخ اإلصدار
 .إبالغ المستخدمین بالتغییرات أو توزیع كتیبات جدیدة علیھم Munters ضمنتال 

تخضع محتویات ھذا الدلیل .  Muntersصریح منخطي أي جزء من ھذا الدلیل بأي شكل من األشكال دون إذن نسخ الحقوق محفوظة. ال یجوز إعادة  جمیع
 .للتغییر دون إشعار

 
 

 التخلصكیفیة  1.4

ً ة. یجب التخلص من ھذا المنتج وفقال تتخلص من ھذا المنتج مع النفایات المنزلیة العام للقوانین التي تحكم نفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة. إذا لزم  ا
 .تصل بالسلطات المحلیة للحصول على معلومات بشأن مرافق التخلص المتاحةإ، األمر
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 السالمة أوجھ .2
 

المكان الذي تم تثبیتھ فیھ. حترام قواعد السالمة أو السلوك إلى حدوث مواقف خطیرة للمستخدمین باإلضافة إلى تلف الجھاز وإیمكن أن یؤدي عدم  تحذیر
متثال الصارم اإلبعد ، وستخدام المروحة فقط إذا كانت في حالة تشغیل مثالیة، من قبل أفراد على درایة تامة بتدابیر السالمة والمخاطر المحتملةإیجب 

 .للتعلیمات الواردة في ھذا الدلیل
 

 المتطلبات الشخصیة 2.1

 المعدات إال من قبل الموظفین الذین یعرفون ویطبقون المتطلبات المحددة الواردة في دلیل المستخدم والصیانة والتعلیمات األكثر عمومیة إستخدامال یجوز 
 اإلتحاد األوروبيالحوادث والتشریعات المعمول بھا فیما یتعلق بالسالمة في مكان العمل، باإلضافة إلى توجیھات المختلفة للوقایة من نظمة الواردة في األ

 .األخرى المدرجة من قبل الدول األعضاء في تشریعاتھا الوطنیة
 .العمالل معرفة وفھم الدلیل والوثائق المرفقة أداة ال غنى عنھا للحد من المخاطر وتعزیز سالمة وصحة تشكّ 

 
 التدریب الشخصي

 : ستخدام المروحة معلومات كافیة من صاحب العمل فیما یتعلق بـإالمشاركین في  جمیع المشغلینیتلقى یجب أن 
 ؛ اآللةستخدام إالمخاطر على الصحة والسالمة في العمل المرتبط ب •
 حتیاطات الحریق وإخالء أماكن العمل ؛إإجراءات اإلسعافات األولیة و •
 .األجھزة المقدمة لسالمة المشغلین والمخاطر المتبقیة الناتجة عن اآللة  •

 : المھام التالیةعلى الموظفین القیام بعلى وجھ الخصوص ، 
 ؛عند إسناد المھام للمشغلین من أجل حمایة صحتھم وسالمتھم  ممراعاة قدراتھ •
 توفیر وسائل الحمایة الكافیة ؛  •
 ستخدام تدابیر الحمایة الجماعیة والفردیة المتاحة لھم ؛إام الشركة فیما یتعلق بالسالمة وبقواعد وأحك لتزام المشغلین األفرادإشتراط إ  •
 .، بشكل منتظمجھازت ضروریة ضروریة لسالمة الضمان تنفیذ عملیات الصیانة العادیة والخاصة، أو في أي عملیا  •

لمھاراتھم  اً ، وفقسالمة األشخاص اآلخرین في مكان العمل الذین قد یتأثرون بأفعالھم أو سھوھمھتمام بسالمتھم وصحتھم وكذلك یجب على جمیع المشغلین اإل
 .الموظفالشخصیة، والتعلیمات والوسائل المقدمة لھم من قبل 

 
 اآللةستبدال غیر المصرح بھ لجزء أو أكثر من أجزاء یحظر العبث / اإل تحذیر

 
 .، وإعفاء الشركة المصنعة من جمیع المسؤولیةلموصى بھا من قبل الشركة المصنعةالمواد غیر تلك استخدام الملحقات أو األدوات أو إأو 

 
 : یجب تدریب المشغلین على التعامل مع حدوث أخطاء أو أعطال محتملة أو ظروف خطیرة ألنفسھم أو لآلخرین، وفي مثل ھذه الحالة یجب تحذیر 

مركب على اللوحة  زر دفع على شكل فطر / مفتاح رئیس جھاز التوقف في حاالت الطوارئ ( إیقاف المروحة على الفور عن طریق تشغیل •
 ) ؛ الكھربائیة

 .عدم تنفیذ عملیات تتجاوز واجباتھم و / أو معرفتھم التقنیة •
 

 تعلیمات السالمة العامة 2.2
 تحذیر 

 یجب عدم إزالة أجھزة السالمة أو جعلھا غیر فعالة ؛ •
 ؛ حواجز األمانیجب عدم تشغیل المروحة مع إزالة  •
 في موضعھ بقفل ؛إقفالھ یجب إجراء أي عملیة تعدیل أو صیانة مع تنشیط جھاز العزل الكھربائي و •
 أو حاالت أخرى قد تؤدي إلى نشوب حریق ؛ اتراشرانبعاث یُحظر أي عملیة قد تتسبب في االنحناء أو   •
من قبل فنیین مؤھلین مسؤولین  اً على المشغل أن یطلب إجراًء فوری تي تؤدي إلى تدخل أجھزة السالمة، یجبإشارات اإلنذار ال ظھور في حال  •

 عن الصیانة ؛
ضمن الحدود المحددة في دلیل المستخدم ھذا  اً وحة دائمتخدم التأكد من أن ظروف اإلمداد البیئي والكھربائي التي تعمل فیھا المرــیجب على المس  •

 ؛
 .بتعدیل أجزاء المروحة ألي سبب لتناسب األجھزة اإلضافیةال تقم   •

 
 أجھزة السالمة 2.3

: كان الھدف من عملیة تقلیل  متثال لمتطلبات السالمة األساسیةالحلول التقنیة الالزمة لضمان اإلفي عملیة تصمیم وبناء المروحة، اعتمدت الشركة المصنعة 
 .مزودة بأجھزة حمایة من النوع الثابت ومزودة بمشغل لوظیفة إیقاف الطوارئ اآللةمروحة في أمان. المخاطر التأكد من أن المشغل یمكنھ استخدام ال
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 الثابتةأنظمة الحمتییة 

  .ستخدام أدوات للتفكیكإبأنظمة تتطلب  ةمثبت أنظمة الحمایة :  وال یمكن تخطیھا بسھولة اآللةالثابتة مثبتة بقوة على ھیكل أنظمة الحمایة 
 

إال بأدوات خاصة، بواسطة موظفین متخصصین  أنظمة الحمایة : ال یمكن إزالة  الثابتةأنظمة الحمایة إزالة عن طریق ال تقم بتشغیل المروحة  تحذیر 
 أنظمة الحمایة ستبدال إ، یجب ). في نھایة عملیات الصیانة نظام الطوارئ مفعل ومنعزل عن الكھرباء والسائل الھیدرولیكي ومدربین ومع نظام ثابت (
 .التي تمت إزالتھا بشكل صحیح

 
 وضعیة الحمایة نوع الحمایة المالحظات

ً األبعاد وتحدید المواقع وفق  للتعلیمات الواردة في معیار ا
UNI EN 13857 . قابل لإلزالة فقط عن طریق أداة

 خاصة
 

 جانب مسرب ھواء المروحة .الحمایة من نوع ثابت مصنوعة من شبكة معدنیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1الصورة   

ً األبعاد وتحدید المواقع وفق للتعلیمات الواردة في  ا
قابل لإلزالة فقط عن .   UNI EN 13857معیار

 طریق أداة خاصة
 جانب منفذ المروحة من نوع ثابت مصنوعة من شبكة معدنیة الحمایة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.2الصورة   

 
 
 

 التوقف عن التشغیل الطارىء
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.3الصورة   

في مرحلة التثبیت بلوحة كھربائیة، والتي یجب أن یتم تثبیتھا بمشغل لوظیفة إیقاف الطوارئ،  اآللةیجب أن یتم تجھیز 
: یجب أن یكون الزر على شكل  والتي عند تشغیلھا تؤدي إلى توقف حركات خطیرة عن طریق عزل وحدة تزوید الطاقة

 .عن طریق الدوران األحمر ، مزود بضبط میكانیكي ویصدرملون بفطر 

 
 

  المخاطر المتبقیة 2.4

 المخاطر المیكانیكیة

 جزء من الجھاز / مرحلة اإلستخدام الوصف لوحات / أحكام / معدات الوقایة الشخصیة

 

.4الصورة   

 

في مراعاة  التوقف عن العملالمخاطر الناشئة عن 

الناجمة عن اإلجھاد المفرط، أي ، العادیةالمبادئ 

المیكانیكي العام أثناء مراحل الحركة والتركیب الخطر 

 .في الجھاز

 تركیب الجھاز

 المخاطر الكھربائیة

 مساحة النظام الوصف لوحات / أحكام / معدات الوقایة الشخصیة

 

.5الصورة   

یجب تثبیت عالمات السالمة في وضع مرئي للغایة 

على باب اللوحة الكھربائیة وعلى األغطیة التي 

على جھاز كھربائي، لتسلیط الضوء على تحتوي 

المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا المشغل في حالة 

الخطر الناتج عن وجود من  فتح اللوحة الكھربائیة (

)، ومستوى الجھد الحالي، وحظر العبث  األجزاء الحیة

ستخدام السوائل إلھم وحظر  مجازمن قبل أفراد غیر 

 .نشوب حریقعلى األجھزة الكھربائیة في حالة 

 

 اللوحات واألغطیة واألجھزة الكھربائیة

 

 

 

 

 )متر 2تقاس بمسافة  المخاطر الناتجة عن الضوضاء (

 المروحة طراز Lp [dB (A)]  مستوى ضغط الصوت

75.8 EM50 - 1.5 hp 
 

 .ستخدام العادي. وتظھر ھذه القیم في الجدول أعالهفي ظروف اإلالمستوى المكافئ أثناء التشغیل العادي من أجل حساب  اآللةتم إجراء قیاس للضوضاء التي تنتجھا 
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الشخصي الیومي للمشغلین للضوضاء، من خالل  تثال للقانون الوطني الحالي من حیث الحمایة من التعرضماإل والموظفیجب على المستخدم  تحذیر 

) إذا لزم األمر، وھذا یتوقف على المستوى العام للصوت الضغط  ..وما إلى ذلكغطاء لألذن ، سدادات األذن ،  ستخدام معدات الوقایة الشخصیة (إتوفیر 
ستخدام معدات الحمایة إمستوى الصوت الكلي إلى قیم مفرطة، یجب في منطقة التثبیت، والتعرض الشخصي الیومي للموظفین. في المناطق التي یصل فیھا 

 .الشخصیة
 

) ذوي قدرات بدنیة أو حسیة أو ذھنیة مخفضة، أو نقص في الخبرة، فقط في حالة  بما في ذلك األطفال أشخاص (یمكن استخدام المروحة بواسطة  تحذیر 
 .ستخدام اآلمن للجھاز ومعرفة المخاطر المرتبطة بذلك. یجب أال یلعب األطفال مع المروحةراف أو التوجیھ بشكل كاٍف على اإلاإلش

 
 

 .ةیجب أال یلعب األطفال بالمروح تحذیر 
 

 
، وھم على درایة تامة بتدابیر السالمة اً عام 14یزید عمرھم عن یجب أال تستخدم المروحة إال إذا كان في حالة تشغیل مثالیة ، من قبل أفراد،  تحذیر 

 .متثال صارم للتعلیمات الواردة في ھذا الدلیلإ، وبوالمخاطر المحتملة
 

 .على الزئبق واألسبستوسال توجد مكونات في األجھزة التي تحتوي  مالحظة
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 قبل اإلستخدام .3
 

 التحقق عند التسلیم 3.1
ً بحثفحص المروحة إ، ستالمعند اإل وكیل الشحن دون تأخیر. التحقق من البیانات على جمیع لوحات  قم بإبالغ أي تلف وجدعن التلف الخارجي، وإذا  ا

 .دوران. تحقق من فتح مصراع بالیدالالمروحة بالید للتحقق من تجربة التصنیف، وخاصة الجھد والتردد. 
 

 تغلیف ونقل المراوح المجمعة 3.2

في صنادیق من الورق  مراوحتحتوي المروحة على ھیكل قائم بذاتھ من الفوالذ المجلفن وعادة ما یتم تسلیمھ دون تعبئة. بناء على الطلب، یمكن تسلیم ال
 .المقوى

 
.6الصورة   

ً یدوی، تحقق من فتح المصراع بمجرد فك الضغط عن طریق تدویر شفرة  ا
 .المصراع المركزیة

 .سقط من حالة تشغیلھایلم الغالق البالستیكي من أن أثناء النقل تحقق 
لولبي وأعد فتح فتحة رجاعھ بواسطة مفك إقم ب، إذا كانت اإلجابة بنعم

 .المصراع
 
 .تبع الخطوات الموضحة في الصورإ

 

 
 
.7الصورة    

 
 



11 | © Munters AB, 2020 

.8الصورة    
 

 المراوحألن  اً یدوی المرواح، بصرف النظر عما إذا تم تسلیمھا مع أو بدون عبوة. ال ینبغي أن تتم معالجة على بعضھا بشكل دائم  المراوحم تخزین عدیجب 
 : . وبالتالي ینبغي استخدام أحد البدائل التالیةسكاتلیس لدیھم مقابض أو م

 وضع مصراع المروحة في الخارج ؛، تأكد من : عند تحمیل المروحة على العربة العربة •
 ، تأكد من فتح الشوكات قدر اإلمكان لتجنب ثني اللوحة السفلیة للمروحة وإتالف الغالق ؛: قبل التحمیل الرافعة الشوكیة •
 .الموجودة على جانبي غطاء المروحة وربط كابل الرفع فوق البراغي M8 : ثبت مسمارین في شجیرات لرافعةا •

 
 

نظر أروحة في جدول المواصفات الفنیة (ستخدام كابل فوالذي أو حبل بحجم مناسب عند رفع المروحة بواسطة رافعة. تظھر أوزان المإتأكد من  تحذیر 
  ). 7.1القسم 

 
 الھیكل  3.3

 : التالیة األجزاءمن  المراوحتتكون 
 الصلب المطلي دون بقع اللحام ؛المحمي المصنوع من   Munters غطاء مروحة  •
، الذي یدور على شجیرات ودبابیس بالستیكیة محمیة من األشعة فوق البنفسجیة الصلب المطلي المحمي المصنوع من  Muntersمروحة مصراع  •

 ؛
الصلب ؛ یتم تثبیت الشفرات على المروحة بواسطة المسامیر البوب عالیة القوة لحمایة   Munters المروحة بستة شفرات من الفوالذ المطلي أو  •

 ؛
 ؛ ؛ سرعة واحدة IP55، حمایة الطبقة  F عزل لف فئة 3ب ھرتز ؛ شكل 60ثالث مراحل. من غیر متزامن محرك  •
 جھاز فتح مصراع یعمل بالطرد المركزي ؛ •
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 شروط التشغیل .4
 

 المنوي شروط اإلستخدام  4.1

ت عبارة عن آالت مصممة لنقل الھواء للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة في البیوت الزجاجیة أو حظائر التربیة عن طریق االستخراج ولیس تح مراوحال
 .الضغط. یمكن تثبیتھا بشكل أفقي، دون تغییر أو تعدیل خصائصھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.9الصورة   
 

ً دامھا وفقللمستخدم، إذا تم استختم تصمیم المروحة وصنعھا للعمل بأمان   .للشروط التي حددتھا الشركة المصنعة والمذكورة في دلیل المستخدم والصیانة ھذا ا

 .التقنیة المرفقة بھذا الدلیل المستنداتلمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى  مالحظة 

 
 مسموح بھاالغیر شروط اإلستخدام  4.2

 .لتزام بالتعلیمات الواردة في ھذا الدلیل في تلف المروحة و / أو األشخاصالتام أو الجزئي في اإل التوقف عن العملسبب قد یت
 

 : ستخدامات التالیة غیر مسموح بھا وغیر مناسبةاإلتعتبر 
 ستخدام في حالة وجود أخطاء و / أو العبث بأجھزة السالمة المثبتة ؛إ  •
 التحدید ؛ستخدام الموظفین غیر المدربین على وجھ إ •
 ستخراجھا أو تداولھا تحت الضغط ؛تركیب المروحة إل  •
 الحالیة ؛ األنظمةستخدام یتعارض مع إ  •
 التثبیت غیر الصحیح یختلف عن اإلرشادات الواردة في ھذا الدلیل ؛  •
 تزوید شبكة كھربائیة بخصائص مختلفة عن تلك المحددة في مخطط األسالك ؛  •
 لتزام بالتعلیمات ؛زئي في اإلالتام أو الج التوقف عن العمل  •
 عدم كفایة الصیانة ؛  •
 ستخدام قطع الغیار غیر األصلیة ؛إ  •
 التقنیة المرفقة بالدلیل ؛ المستنداتستخدام مواد التشحیم ذات الخصائص المختلفة عن تلك المحددة في إ  •
 ..ستخدم تحت تأثیر المخدرات، الكحول، إلخإ  •

 
غیر الئق. في  اً ستخدامإلتي وضعتھا الشركة المصنعة بخالف ما ھو موضح في دلیل المستخدم أو خارج حدود التشغیل استخدام المروحة إیعتبر  تحذیر 

 .ستخدام غیر السلیم، یرفض الصانع كل المسؤولیة فیما یتعلق بأي ضرر قد یحدث لألشخاص أو الممتلكات، وأي نوع من الضمان سیعتبر باطالً حالة اإل
 

 صلیةاألغیر ار إستخدام قطع الغی

المستخدمة  األجزاءستبدال، راجع قائمة قطع الغیار وقائمة األجزاء و: في حالة الصیانة / اإل ل المروحةتضمن قطع الغیار األصلیة موثوقیة وسالمة تشغی
 .والمستندات التقنیة ذات الصلة المرفقة بھذا الدلیل
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 .ستبدال بمكون مطابقمع تفضیل اإل الضروري الحفاظ على خصائص السالمة والتشغیل للجھاز األصلي،ستبدال أجھزة السالمة، من إفي حالة  تحذیر 

 
 صیانة غیر كافیة

من التدھور الطبیعي الناتج عن التي تحافظ على السالمة األصلیة أو تستعید كفاءة المروحة، بینما تحد في الوقت نفسھ تلك الصیانة العادیة الصحیحة ھي 
 .ستخداماإل

، من الناحیة الثانیة، یمكن أن تحسن كفاءتھا وموثوقیتھا وإنتاجیتھا وسھولة الصیانة كینة و / أوإطالة العمر التشغیلي للما اً یمكن ألعمال الصیانة الخاصة أیض
 .والفحص

 
 بالمنتج تعدیالت غیر مصرح بھا أو العبث 

 .المروحة وأجھزة األمان المجھزة لھا ؛ وبالمثل، ال یمكن تغییر خصائص التشغیل واألداءال یُسمح بإجراء أي عملیة تھدف إلى إجراء تعدیالت على 
 

 .على المشغل اً كبیر اً للمعدات وخطر اً ھذه العملیات یمكن أن تسبب أضرار: مثل  یحظر التدخل في دوائر القیادة والتحكم تحذیر 
  
 

متثال إ، تبطل تدخل في فئات الصیانة العادیة والخاصة، أو التي تغیر خصائصھا التشغیلیة واألداءالتعدیالت التي أدخلت على المروحة والتي ال  مالحظة 
المطابقة األوروبي : األمر متروك للشخص المسؤول عن التعدیل وفق نظام اآللة لمتطلبات التوجیھات المعمول بھا، كما تشھد بذلك الشركة المصنعة 

 .قة التقییم المحددة في التوجیھات المعمول بھاإلعادة إرسال الجھاز إلجراءات مطاب
 

 یتضمن احتمال التفجر محیط ستخدامھا في إ

التي تطلق الغبار المتفجر.  ، بمعنى آخر، لیس الغرض من التعامل مع الموادخطر التفجرتم تصمیم المروحة وصنعھا للعمل في بیئات ال یتوقع فیھا وجود 
 .الحالیة األنظمةنبعاثات الجزیئات الضارة أو الغازات في الجو ضمن الحدود التي تحددھا إحتواء إیجب 

 
ً ، وفقكن أن تعمل في منطقة سریةتم تصمیم المروحة وبنائھا بطریقة ال یم تحذیر   . EC/1999/92للتوجیھ  ا
 
المصراع على طالء سطح مصنوع من سبیكة من الزنك واأللومنیوم تحتوي الصفائح المعدنیة المستخدمة في بناء غطاء المروحة وشفرات  تحذیر 

میكرون من سمك الطالء على كل جانب من اللوحات ) الذي یتوافق مع  9أي ما یعادل (  ZM120، المصنفة ") Munters حمایة من " والمغنیسیوم (
  .ساعة 1800مقاومة التآكل في ضباب مالح من 

 ، إلخالكالفوالنیك األمونیا، وحمض ستخدام المراوح في األماكن المحیطة التي تتمیز بوجود عوامل عدوانیة بشكل خاص (إكلما كان الغرض من ذلك ھو 
 .ستخدام المقصود من المواد التي تشكل المروحةأن الظروف البیئیة متوافقة مع اإلمن قبل تثبیت المروحة في موقع التثبیت ، یجب على المستخدم التحقق )..
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 ركیبالت .5
 

یجب إبالغ الشركة المصنعة  د تعارض أو تلف في الجھاز: في حالة وجو تحقق من حالة الشحنةوالترتیب قم بالبعد أن یتم تسلیم المروحة ولكن قبل التركیب 
 .أو شركة النقل على الفور

 
أو األخطار التي یتعرض لھا األشخاص نتیجة  یجب أن یتم تركیب وتركیب المروحة بواسطة موظفین متخصصین، وذلك لمنع تلف المعدات تحذیر 

 .للتركیب الخاطئ
 

ً یجب أن یتم تركیب المروحة وفق  : للمراحل التالیة ا
 وضع وتثبیت المروحة ؛ •
 تصال التیار الكھربائي التیار الكھربائي ؛إ •
 .ختبار التشغیل ووضع موضع التنفیذإ  •

 
 ختیار الموقع والتحقق من متطلبات التثبیتإ 5.1

لذي یحكم المستخدم مسؤولیة إعداد منطقة مناسبة لتركیب المعدات واالمتثال للمتطلبات المنصوص علیھا في التوجیھات األوروبیة والقانون الوطني ایتحمل 
 .السالمة في أماكن العمل

 : الظروف البیئیة لتشغیل المعدات ھي كما یلي
 

اء التشغیلدرجة الحرارة المحیطة أثن الرطوبة المحیطة أثناء التشغیل  

 درجة مئویة 40 + /   15-درجة مئویة       90% >      

 
: یجب توفیر نقاط كھربائیة في منطقة التثبیت لتوصیل  تركیب المروحة، یجب توفیر مساحة للمناورة مناسبة ألبعاد المروحة ومعدات الرفع المختارةلقیام بل

 .رئیسالمروحة بمصدر الكھرباء ال
 

تزود المراوح بشبكة أمان ھرمیة  رتفاع أقل، فیجب أنإ متر من األرض. إذا تم تثبیتھا على 2.7المراوح على ارتفاع ال یقل عن  یجب تثبیت تحذیر

 .، لحمایة الدوار الداخليختیاریة من قبل الشركة المصنعةإ

 ز.غیر الئق للجھا اً ستخدامإعتباره إركة المصنعة من أي مسؤولیة ویجب في تثبیت شبكة األمان إلى إخالء الش التوقف عن العملیؤدي 
 

ً الصادر خالی الھواء المتدفقأن یبقى یجب أال یكون ھناك أي عائق أمام أو خلف الجماھیر. یجب  تحذیر ، ویجب مرات 3ى األقل بطول قطر المروحة عل ا
ً الداخل خالی الھواء المتدفقأن یبقى   .متر أمام المروحة 1.5على األقل في دائرة نصف قطرھا  ا

 
على مسافة آمنة  بصرف النظر عن مكان التثبیت، یتم إرفاق عالمات التحذیر المناسبة التي ال تمحى بالمروحة، والتحذیر من الخطر وإعطاء تعلیمات بالبقاء

 .بعدم وضع األیدي داخل المصراع وعدم الركض بالقرب من المروحة
 ).10نظر الشكل ( أ  B-1997 و A-1997 مات التحذیر صفراء، ذاتیة اللصق وال تمحى. تم تركیبھا على مقدمة المروحة وخلفھا، وتم تمییزھا باألرقامعال

ً للھواء بالخروج بحریة. یحظر أیض ستخراج الھواء منھ واضحة للسماحإورة للمروحة في المكان الذي یتم یجب أن تظل المنطقة المجا ى أي شخص البقاء عل ا
 .الھواء المتدفقفي ھذه المنطقة بسبب وجود غازات عضویة وأتربة قد تكون موجودة في 
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.10الصورة   
 

ً  تعمل تحت ضغط إیجابي. یجوز أیضستخراج الھواء الموجود في المنطقة، ویجب أالإلمراوح لتنفیذ یجب تثبیت ا تحذیر  .تثبیت المروحة في وضع أفقي ا
 

 EMتركیب مراوح سلسلة  5.2
إلى موضع  EC50 لنقل مخروط مع مخروط تفكیكھا لتقلیل استخدام الفضاء أثناء النقل. من الضروري اتباع الخطوات الموضحة أدناه مراوحیتم تسلیم ال

 .عملھ
 

ستخدام مسامیر إة مباشرة على ھیكل معدني، فیجب إذا تم تثبیت المروح
M8  مع ربطھا بالبراغي في الحشوات الملولبة المتوفرة  8.8من النوع

 ثنان لكل جانب).إ لھذا الغرض على ھیكل السیارة (

 

 .11الصورة 

إذا تم تركیب المروحة في ھیكل حجري، فیجب إنشاء إطار خارجي من 
ال  Lمم على شكل حرف  60) ، بسمك  غیر مزود بالمروحة الحدید (

 بحجم مناسب.، مع مشابك مم 5یقل سمكھ عن 
ً عندما یكون اإلطار الخارجي مدمج صحیح، أي مستوي ومستقیم  بشكل ا

ً تمام  8.8من النوع  M8، أدخل المروحة ، وقم بربط أربعة براغي ا
توفرة على جوانب ھیكل (غیر مزود بالمروحة) في الحشوات الملولبة الم

  ثنان لكل جانبإالسیارة، 

 
 .12الصورة 
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 الكھربائيالتوصیل بالنظام  5.3
 

 ، ولكن مع جمیع التوصیالت الكھربائیة الداخلیة التي تم إجراؤھا بالفعل.المروحة بدون دائرة قیادة وتحكم یتم تزوید

ً ، یجب على عامل التركیب إعداد لوحة تحكم في مرحلة التركیب ً وترتیب أسالك المروحة  ،IEC EN 60439-1لمتطلبات المعیار  وفقا لإلرشادات  وفقا

 .IEC 60364و  IEC EN 60204-1الواردة في المعاییر 

 ) :EC/2006/95للتوجیھ  وفقاً  ECیجب أن تكون اللوحة الكھربائیة للمروحة مجھزة بشكل عام باألجھزة التالیة (تحمل عالمة 

 

 13الصورة 

 مفتاح عزل قابل للقفل

 

 14الصورة 

 المحرك).ختیاره لیناسب قوة إمفتاح مغناطیسي (تم 

تعتمد الحاجة إلى تركیب مفتاح من النوع التفاضلي على تكوین النظام الكھربائي الذي یزود 
ً : یتحمل المثبت مسؤولیة إجراء ھذا التقییم  المروحة  IECللتعلیمات الواردة في المعیار  وفقا
60364. 

 

 15 الصورة

میكانیكي وتحریره عن طریق الدوران ، مزود بقفل مر، من نوع الفطرزر إیقاف الطوارئ األح

)  ً ). یجب أن یؤدي تشغیل الزر إلى العزل الكھرومیكانیكي UNI EN ISO 13850لمعیار  وفقا

ً  0/1لمصدر الطاقة للمحرك الكھربائي (الفئة   ).IEC EN 60204-1لـ  وفقا

 

 16 الصورة

، أو اللوحة ) االسمي للمحركبخصائص متوافقة مع التیار  مفتاح التشغیل / اإلیقاف المحدد (

 الرئیسیة إلدارة المعدات، مع أجھزة التحكم التي تعمل على اإلمداد الكھربائي للمروحة.

 
 

 ال تزود المروحة بالطاقة أثناء مرحلة التثبیت. تحذیر

 یجب على الُمركب إصدار إعالن بالتركیب الصحیح وفقًا للتشریعات المعمول بھا في بلد االستخدام.

 .17الصورة 
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 18الصورة 
 = مفتاح حمایة الزائد 1
 = قاطع الدائرة 2
 = محرك مروحة 3

 
 

 الفنیة المرفقة لتحدید حجم كابل إمداد الطاقة. المستنداتستخدام بیانات لوحة التصنیف الخاصة بالمحرك الكھربائي والتعلیمات الواردة في إیجب  تحذیر

 

 

 CEطابقة في حالة التركیبات التي ال تتوافق مع التوجیھات الواردة في ھذا الفصل ، تنتھي مسؤولیة الشركة المصنعة ، إلى جانب صالحیة إعالن الم تحذیر

 

 : ، وفي جمیع األحوالنین المعمول بھا في مكان التركیبیجب وضع الخطوط الكھربائیة وفقاً لمتطلبات القوا
 ات مقطع مناسب لقوة المروحة وطول الخط نفسھ ؛یجب أن توضع مع كابالت ذ •

 یجب علیھم إنشاء اتصال أرضي فعال ؛ •

 یجب أن یكون لدیھم أجھزة عازلة وحمایة آلیة ضد الحمل الزائد وقصر الدائرة.  •
 : الفحوصاتقبل تنشیط اإلمداد الكھربائي لآللة عن طریق تحویل مفتاح المعزل إلى وضع التشغیل ، یجب إجراء سلسلة من 

 التحقق من أن الجھد والتردد لمصدر الطاقة یتوافقان مع تلك المشار إلیھا في البیانات الفنیة للمعدات والمخطط الكھربائي ؛ •

 التحقق من توصیل كبالت اإلمداد والموصل الذي یوفر الحمایة الخارجیة بشكل صحیح ؛ •

 كل صحیح ؛التحقق من إحكام التوصیالت في دوائر التحكم والطاقة بش •

 ؛ تحقق من أن شدة قصر الدائرة المتوقعة عند أطراف التوصیل متوافقة مع قوة القطع لمفتاح الحمایة في بدایة اللوحة الكھربائیة •

: تحقق من  ) بحجم صحیح ، وأن المراحل متصلة بالترتیب الصحیح الصمامات والمفاتیح الحراریة المغناطیسیة تحقق من أن أجھزة الحمایة ( •

 ).19نظر الشكل أھم الموضح على البكرة الُمدارة (المروحة تدور في اتجاه الس أن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19الصورة 
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 حمایة األسالك التأریض متساویة الجھد

 
 داخل لوحة كھربائیة. PEإلنشاء حمایة فعالة ضد مخاطر الصعق الكھربائي ، یجب توصیل موصل الحمایة الخارجي بطرف 

 : IEC EN 60204-1للحصول على الحجم الصحیح لموصالت الحمایة ، راجع المتطلبات التالیة كما ھو موضح في المعیار 
 : قسم من موصل الحمایة یساوي قسم موصل اإلمداد ؛ 2مم  16طور موصل یصل إلى  •
 ؛ 2مم  16: مقطع موصل حمایة یساوي  2مم  35و  16موصل الطور بین  •
 : قسم من موصل الحمایة یساوي على األقل نصف قسم موصل اإلمداد 2مم  35من موصل الطور أكثر  •
 
 
 األجزاء المعدنیة ، تحقق من عدم وجود عناصر عازلة بین الكتل الموصلة المختلفة (جمیع الكتل المعدنیة بنظام األرضعند توصیل  تحذیر 

ً ). یجب أال یتم تشغیل النظام ما لم یتم التحقق   تصال بالنظام األرضي.وي الجماھیر واإلمن تسا مسبقا
 

 اإلتصالحمایة ضد الفولتیة 
ختیار مناسب الجھاز لحمایة النظام الكھربائي بطریقة تضمن التدخل اآلمن للمفاتیح التلقائیة الرئیسیة وأي أجھزة تفاضلیة مرتبطة بھا. إل إختیاریجب أن یتم 

، من أجل یة، یُنصح باستشارة مصمم األنظمة الكھربائ TNأو  TTما إذا كان نظام التوزیع ھو  اإلعتبار، مع األخذ في لنوع الحمایة لخط إمداد الماكینة
 أو ما یعادلھا في الدولة حیث یتم تركیب الجھاز IEC 64- 8لمتطلبات المعیار  اإلمتثالضمان 

 
 اإلختبارات والفحوصات قبل بدء التشغیل 5.4

 إجراء فحص دقیق للغایة للمروحة ، من أجل منع األعطال و / أو الحوادث.قبل بدء التشغیل ، من المھم للغایة 
 : على وجھ الخصوص ، قم بإجراء العملیات التالیة

 : حمایة األسالك التأریض متساویة الجھد .1
 ، وتأكد من عدم وجود مخالفات میكانیكیة معینة أو أجسام غریبة داخل الھیكل ؛بصریاً افحص المروحة   •
 ) موضوعة ومثبتة بشكل صحیح ؛ الواقیات الثابتة المصنوعة من شبكة معدنیة التحقق من أن الھیاكل الواقیة (  •
 تأكد من أن مشغل وظیفة اإلیقاف في حالة الطوارئ یعمل بشكل صحیح. •

 
 : سیؤدي الشد غیر المناسب إلى تآكل سابق ألوانھ في أجھزة النقل  شد الحزام بعد ثالثة أیام من التشغیلتحذیر 

 
 
 

 : فحص النظام الكھربائي .2
 التحقق من أن موصالت اإلمداد مثبتة بشكل صحیح بأطراف مفتاح العزل ؛ •
 تحقق من توصیالت الموصالت في حمایة األسالك التأریض متساویة الجھد ؛ •
 لوحة الكھربائیة في مكانھا الصحیح وتثبیتھا ؛تأكد من أن الواقیات الموجودة داخل ال •
 ، وتحقق من فعالیتھاالسالمة تتلقى الطاقة وأنھا نشطةتحقق من أن أجھزة  •

 
 بعد إجراء ھذه السلسلة من الفحوصات ، تكون المروحة جاھزة لبدء التشغیل األول.

 
 

ً یُسمى أیض ورات من خالل العاكس (تسمح بعض طرز مراوحنا بضبط عدد الث تحذیر ، یجب  VFD). في حالة التعدیل الذي تم بواسطة VFD ا
 : على المثبت إیالء اھتمام خاص للجوانب التالیة

) من أجل تجنب التیارات Ohm 20-15(حوالي  اً صل بھ الجھاز ذات قیم منخفضة جدمن الضروري أن تكون مقاومة الخط األرضي الذي یت  •
 محامل المحرك وتتلفھا.العالیة التي یمكن أن تتدفق عبر 

 من الضروري تركیب مرشحات الخط المناسبة لتجنب التداخل والسماح بالتشغیل السلیم للجھاز.  •
ھرتز  30ھرتز. في حالة وجود تردد تشغیل أقل من  30الحد األدنى لتكرار تشغیل المحركات في حالة عدم وجود تھویة خارجیة قسریة ھو   •

 سریة للمحركضروري لتوفیر تھویة خارجیة ق
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 التشغیل األولي  .6
 

 .ستخدام المروحة دون قراءة دلیل المستخدم وفھمھ أوالً والتعرف بشكل كامل على أدوات التحكمإیجب عدم  تحذیر
 

 أجھزة التحكم 6.1

، مرحلة التثبیت. في مرحلة التركیب، والتي یجب القیام بھا في ركیب لوحة التحكم الكھربائیة بھایقدم ھذا الفصل إرشادات حول أجھزة التحكم التي یجب ت
ً وترتیب األسالك للمروحة وفق IEC EN 60439-1 یجب أن یقوم المثبت بإعداد لوحة تحكم تتوافق مع متطلبات المعیار  للتعلیمات الواردة في المعیارین ا

IEC EN 60204-1  و IEC 60364 ھكیب المروحة بشكل عام مع األجھزة المذكورة فیالدائرة الكھربائیة یجب أن یتم تر. 
 

 تعلیمات إلستخدام الجھاز 6.2
 فصل التیار والبدء بالتشغیل
 :قبل البدء بتشغیل الجھاز 

 الصحیحة ؛ افي المناطق الخطرة في مواقعھ أنظمة الحمایة تأكد من أن جمیع  •
 من فعالیتھا من خالل تفعیلھا ؛تأكد من وجود جمیع مكونات السالمة الكھربائیة في مكانھا وتحقق   •
 .تحقق من وجود مصدر الكھرباء  •

 : نتقل إلى اإلجراء التاليإ، المروحةتشغیل لبدء 
 التشغیل ؛ یةأدر مفتاح العزل إلى وضع •
 .المروحة تشغیلضغط على زر إ •

 
 التوقف الطبیعي

 .)، والذي یجب تثبیتھ على اللوحة الكھربائیة اإلیقاف ، یمكن إیقاف المروحة عن طریق تشغیل جھاز التحكم النسبي (في حالة الضرورة
: یمكن تشغیل المروحة مرة  یجب أن یؤدي تنشیط عنصر التحكم ھذا إلى توقف شفرة المروحة عن الدوران، ولكنھا ال تتسبب في عزل وحدة تزوید الطاقة

 .أخرى عن طریق الضغط على زر البدء
 : ستخدام إجراء اإلیقاف التاليإلفترة ممتدة من الوقت، یجب  ام المروحةستخدإاجة إلى في حالة عدم الح

 ؛ تشغیل زر التوقف •
 ؛ تشغیل زر التوقف في حاالت الطوارئ  •
 .بالمشغل على اللوحة الكھربائیة وأرفق قفالً )  "0الموضع " ( رئیسافتح مفتاح المعزل ال  •

•  
ستعادة التیار الكھربائي إلى إ: لن تؤدي  ، إلى إیقاف تشغیل المروحة بالكاملرئیسبالمفتاح ال، المكافئ لعزل المشغل نقطاع التیار الكھربائيإیؤدي  تحذیر 

 .اآللةأي حركة في 
 

 التوقف الطارىء
 .إلى توقف المروحة عن الحركة رئیسیؤدي تشغیل زر إیقاف الطوارئ ال

نقطاع إیق الدوران. عند تشغیلھ، یتسبب بقفل میكانیكي وتحریر عن طر، مزود لى خلفیة صفراءیتم التحكم في الوظیفة عن طریق زر نوع فطر أحمر ع
ً وفق 0فئة االغالق غیر المنضبط  ، مما یجعل دوران الدوار (ئي في المحرك الكھربائي في الحالالتیار الكھربا  ). IEC EN 60204-1 للمعیار ا

 
 بعد التوقف ضبطإعادة ال
 إعادة بعد التوقف الطبیعي .1

 6.1القسم تباع اإلجراء الموضح في إالعادي، یجب إعادة ضبط دورة التشغیل ببعد اإلیقاف 
  اإلعادة بعد التوقف الطارىء .2

 : تباع اإلجراء الموضح أدناهإیجب إعادة تعیین دورة التشغیل ب بعد توقف الطوارئ،
 ) ؛ الفطر النسبيعن طریق تشغیل زر  من خاللھ إعطاء أمر إیقاف الطوارئ ( إعادة ضبط المشغل الذي تمّ  •
 .6.2للحصول على تسلسل إعادة تعیین دقیق، راجع التعلیمات الواردة في القسم   •
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 البیانات الفنیة .7
 
 

  األبعاد 7.1

A B C D E F G H 

1.380 1.380 450 540 M8 830 270 295 

 

 
 المحركمواصفات  7.2

 

 النوع
 القوة اإلسمیة

 السرعة المراحل

الجھد 
 الطاقة الفلطیة الكھربائي

Rpm 

[W]  [Hp] [ھرتز] [فلط]   [أمبیر] 

EM50 735 1.0 3 1700 3.5/2 230/400 60 منفرد 

EM50 1100 1.5 3 1700 5.2/3 230/400 60 منفرد 

 
 التقنیةمواصفات ال 7.3

 

 المواصفات الفنیة

  hp 1  hp 1.5 المودیالت 

 6 عدد الشفرات

 10 عدد من شفرات مصراع

  1,270 [50]  ][بوصة  مم                                                          قطر المروحة 

 86 84 ]كلغ[                                            وزن المروحة مجھزة بالكامل *

  39,700   [27,120] 46,100 [ 23,340]  [cfm]  ساعة  /  3م                                           0 عند  الھواء المتدفق

  33,7700   [24,280] 41,300 [19,840]  [cfm] ساعة  / 3م                                  باسكال 25في  الھواء المتدفق

[15.400]  [cfm] ساعة  / 3م                                  باسكال 50في  الھواء المتدفق  26.200    [19.900]  33.800   

W   [20]   [cfm/W]ساعة / 3م                                          باسكال 0أداء محدد في   33.9    [15.9]  27.0   

  40 [104]  [F°]درجة مئویة                                       درجة حرارة التشغیل القصوى

 50 ]باسكال [أقصى ضغط تشغیل                            

                                                  سرعة المروحة اإلسمیة                   
[rpm] 380 435 

IEC  فئة واقیة من محرك كھربائي IP55 

 F محرك كھربائي لف درجة العزل
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 الصیانة .8
 

 المھمة التردد

 التفتیش البصري للتحقق من وجود عیوب یومیاً 

ً التشغیل أیام بعد  3  تحقق من التوتر الحزامال االول من ثم شھریا

 شھرینكل 
 قم تنظیف الغبار   تحذیر: ال یتم رش ماء عالي الضغط على المحرك والمحامل

 
 المقدمة 8.1

 األدوات وأسالیب العمل المناسبة.ال یجب إجراء الصیانة إال من قبل موظفین مؤھلین فقط باستخدام 
 قبل اتخاذ أي خطوات صیانة ، تأكد من أن مفتاح الطاقة في وضع إیقاف التشغیل ومؤمن بقفل. تأكد من أن المروحة في حالة توقف تام.

 ، أو یتم غلقھا بالتشحیم مدى الحیاة ال تحتوي المراوح على أجزاء تحتاج إلى تزییت دوري ، حیث یتم تصنیع األجزاء المتحركة إما من مواد تشحیم ذاتي
 
 

 التنظیف 8.2

ى واقیات شبكة األمان شبكة األمان. یؤدي الغبار الموجود عل لحمایةفحص المروحة على فترات منتظمة والحفاظ علیھا نظیفة. ینصح بإجراء تنظیف دوري 
 .جة الحرارة وفشل المحرك الالحقرتفاع درإستھالك الطاقة ؛ الغبار الشدید على المحرك یمكن أن یسبب إإلى زیادة 

 
 .رتفاع درجة الحرارة وفشل المحامل والمحرك نفسھإالحفاظ على نظافة الجسم الحركي. سوف یؤدي إیداع الغبار على جسم المحرك إلى  تحذیر

 .یؤدي إلى فشلھاستخدم الھواء المضغوط فقط. رش الماء سوف یسبب الصدأ داخل المحامل وإال تستخدم الماء لتنظیف السیارات. 
 

 .وقطع الغیار في بیئة جافة ونظیفة األجزاءیجب تخزین جمیع  تحذیر
 
 

 الحزامصیانة برنامج   8.3

 ك والبكرة المركزیةفي منتصف الطریق من المحر نحراف (إالتوتر الصحیح عندما یكون أقصى  تحقق من شد الحزام على فترات منتظمة ، یتم الحصول على
 .الدفع باإلبھام، عند مم 15) حوالي 

 اً ت ناقل الحركة مبكر، یمكن أن تتلف مكوناأیام. بدون تعدیل التوتر 3لمدة  حزام المروحة بعد تشغیل المروحة قم بربط تحذیر 
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 : إلعادة الشد الصحیح
مع المروحة في حالة توقف تام ، افتح واقي شبكة األمان على  .1

 البكرة / جانب المحرك ؛
 الشریحة المحركثبیت فك مسامیر ت .2
 بدفع المحرك جانبیاً. Vشد حزام  .3
 شد مسامیر التثبیت بالشكل المناسب.  .4
 ثبت واقي شبكات األمان في مبیت المروحة.  .5

 
الصورة 

21 

 
 

فنیین مؤھلین  ستخدام أدوات محددة بواسطةإ یمكن إزالة شبكات األمان إال ب: ال ال تقم بتشغیل المروحة مع إزالة وسائل حمایة السالمة تحذیر  
 عندما تصل المروحة إلى حالة توقف تام.

للتبدیل مع األجھزة األخرى. لذلك، إذا قام المستخدم، ألسباب تتعلق بالصیانة، بإتالف أي مكون أو أنظمة التثبیت الخاصة بوسائل حمایة السالمة غیر قابلة 
نشئ ، لم یتم توفیرھا من قبل المُ ستبدالھ بمكونات أخرى، حتى وإن كانت مشابھةإكقطع غیار وال یمكن  ، فیجب طلب ذلك بالتأكید من الشركة المصنعةفقده

، ترفض الشركة المصنعة تحمل أي مسؤولیة عن األضرار الالحقة التي تلحق باألشیاء واألشخاص وتعتبر أي نوع من الضمان نفسھ. في ھذه الحالة بالذات
 .اً ضائع

 
 إستبدال المروحة 8.4
 حالة حدوث تلف للمروحة ، من الضروري استبدال المروحة بالكامل بسبب صعوبة موازنتھا في ھذا المجال في
 

 
 22الصورة 

فتح المصراع بالید واسحب المسمار الذي یربط شفرة الغالق إ .1
 المركزیة بنظام الطرد المركزي.

 

 من حلق البكرات. Vقم بفك المحرك إلى حزام المروحة  .2 23الصورة 
 الجوز تحدید. فك .3
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أخرج مجموعة نظام البكرة والمروحة والطرد المركزي من  .4 24الصورة 
 إطار المروحة

 

قم بإزالة نظام الطرد المركزي عن طریق فك مسامیر اللولب  .5 25الصورة 
 ) لتثبیتھا بالمروحة ؛M8المركزیة (

قم بفك المروحة من البكرة المركزیة بفك براغي تثبیت  .6
 األربعة ؛المحاور 

 قم بتجمیع المروحة الجدیدة باتباع اإلجراء العكسي .7
 

 
 إستبدال البكرة المركزیة 8.5

 ).8.4نظر القسم أستبدال المروحة (إكزیة ، اتبع نفس اإلجراء الخاص بإلستبدال البكرة المر
 

 ستبدال مجموعة تحمل المصراعإ 8.6

 26الصورة 

المصراع بالید واسحب المسمار الذي یربط شفرة الغالق  إفتح .1
 المركزیة بنظام الطرد المركزي ؛

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 27الصورة 

) وكسر أطواق 1رقم قم بإزالة ألواح الغطاء الجانبي (انظر  .2
) الموجودة على مجموعة المحمل المركزیة 9نظر رقم أإیقاف الصلب (

 باستخدام الزردیة ؛
) وفك مسامیر 8نظر رقم أخیطي ربط مع فتحات (قم بفك  .3

M6 )التي تثبت زنبرك إغالق 3نظر رقم أ) وصوامیل (2نظر رقم أ (
 المصراع ؛

) من الفتحة الخاصة بھا 7نظر رقم أاسحب شفرات الغالق ( .4
 ) ؛6،  5،  4نظر رقم أوقم بفك مجموعة محامل مصراع التالفة (

 إدراج التجمع تحمل مصراع جدید. .5
فرات الغالق إلى الخلف وأثبت نوابض الغلق في أعد ش .6

 مواضعھا؛
 ).1نظر رقم أت لوحات الغطاء الجانبیة للخلف (قم بتثبی .7
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 تزییت محامل المروحة 8.7

 ) ومشحم مدى الحیاة ، وبالتالي ال تتطلب أي تزییت إضافي2RSحجم المحامل مناسب ، مع حمایة مزدوجة محكمة الغلق (
 

 تزییت محامل المروحة 8.8
 إستبدال جھاز فتح المصراع (نظام الطرد المركزي)

 

 
 

 28الصورة 

سحب المسمار الذي یربط شفرة الغالق إافتح المصراع بالید و .1
 المركزیة بنظام الطرد المركزي ؛

 

 
 

 29الصورة 

سحب نظام إو M8قم بفك مسامیر غطاء الرأس السداسیة  .2
 الطرد المركزي بالكامل من خالل شفرات الغالق.

ستبدال جھاز فتح المصراع وإعادة باإلجراء العكسي إلقم  .3
 الدبوس ، الذي یربط شفرة الغالق المركزیة بنظام الطرد المركزي.

 

 
المعبأة بإحكام للمراوح التي یتم  األجزاءھناك عدد من الخطوات التي یمكن أن تقلل إلى حد كبیر أو تقضي على تكوین الصدأ األبیض على  تحذیر

 : تسلیمھا غیر مجمعة
 ؛ جافة األجزاءحافظ على  •
 للسماح بتدویر الھواء بین األسطح ؛ األجزاءفك  •
 للسماح للماء بالتصریف ؛ األجزاءرص  •
 المطلي Munters Protectالمعبأة بطریقة تمنع مالمسة الرطوبة مع سطح  األجزاءحتفظ بإ •
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 الغیارقائمة قطع  .9
 

  EM50تفصیليالعرض ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .30الصورة 
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 المرجع الوصف الكمیة

 1 شبكة أمان خلفیة 2

26 Ø6،3 x 19  2 برغي اللصق الذاتي 

 3 مشبك معدني للشبكات الخلفیة 2

 4 حمایة سالمة الحزام الخامس 2

 5 حمایة سالمة المحرك 1

1 A88 V- 6 حزام 

1  ----  D8 7 

3 ----  Ø8X32 8 

 M 08 x 16 9برغي سداسي  2

 10 لوحة المحرك 1

 M8 x 25 11   برغي سداسي 8

 12 غطاء الطبق 2

20  Ø6.4X8   13 المنبثقة برشام 

 14 المطاط للكابل 1

2 --- 15 

 x 12.5 16 8بوش خیوط ام  2

 17 اللوحة العلویة 1

 M8 x 17.5 18  بوش خیوط 8

 19 المروحة 1

 20 نظام الطرد المركزي 1

2 ----  Ø8X16 21 

 M8 x 55 22  برغي سداسي 2

 23 دبوس نحاسي 1

 24 ----المحمل األیمن المركزي  1

 25 تحمل الحق 9

 26 شفرة مصراع 9

 27 سناد الیسار 9

 28 ------سط الیسار تحمل و 1

 29 قضیب ربط بالستیك 2
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 30 شبكة أمان ھرمیة 1

 31 مشبك معدني للشبكة الھرمیة 6

 32 وقف طوق 2

 33 شفرة المصراع المركزیة 1

 M6 34 ---سداسي    2

 35 شوكة بالستیكیة لنظام الطرد المركزي 1

 M6X16 36  برغي سداسي 2

6 Ø8 ------------- 37 

 M8 38 حزقة سدادیة 6

 39 لوحة جانبیة 2

 40 السفلیةاللوحة  1

 41 ناقل 1

 42 محور األلمنیوم المركزي مع المحور 1

 43 مع شفة M6 حزقة سدادیة 4

 M6 x 30 44 برغي سداسي 4

 M25 45 حزقة سدادیة 1

 46 البكرة المركزیة 1

 47 قطعة مسافة مقاومة للماء 1

 48 الجوز غطاء الكأس 1

 49 شفة /  M8  W  حزقة سدادیة   4

 50 وبكرةمحرك  1

 M8 x 20 51 برغي سداسي 1

 M10 x 30 52 برغي 4

 D10.5X18.5 53  ممتدة ----- 4

 M10 54 حزقة سدادیة 4

 55 لوح بالستیك بیضاوي 2

 56 الدعم المركزي 1

 57 حمایة السالمة للبكرة المركزیة 1

 Ø6 x 24 58  غسالة 1
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 قطر حفرة بكرة المحرك وثقب

متعدد السرعات -مراحل  3 - ----- 1.5   

ھرتز 60  

80/24  

متعدد السرعات -مراحل  3 - ----- 1  

ھرتز 60  

70/19  

 
 
 
 

 ، إیطالیا .Munters Italy S.P.Aمنم قبل  Munters EC50 تم تطویر وإنتاج مروحة
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