
2

  SE 

Säkerhet
Fläktar är avsedda för transport av luft i 
luftbehandlingssystem grupp B(ELSÄK-FS 1999:5 830.1, 
830.3). Vid montering i ouppvärmda utrymmen skall fläkten 
isoleras så att kondensutfällning undviks.
Fläktar är produkter som är avsedda att tas i bruk endast 
efter inbyggnad, kanalanslutning eller att produkten försetts 
med beröringsskydd. (SS-EN 294). På K-fläktar ska kanaler 
monteras på sug- och. tryck-sida, på ett sådant sätt att 
vatten ej kan tränga in i fläktmotorn. Efter 
Installation/kanalanslutning ska beröring av rörliga delar ej 
vara möjlig. Fläktarna får ej användas i explosiv miljö eller 
anslutas till rökgaskanal. Fläktarna får ej monteras 
utomhus, (gäller ej takfläktar och K-fläktar). Om K-fläkten 
monteras utomhus, måste kondenshål i borras upp i 
fläktkåpan. Säkerhetsdetaljer (t ex motorskydd, 
beröringsskydd) får ej demonteras, förbikopplas eller 
bortkopplas. OBS! Innan service och underhåll påbörjas 
måste fläktarna göras spänningslösa, allpolig brytning, och 
fläkthjulet ha stannat. OBS! Fläktarna kan ha vassa kanter 
och hörn, vilket kan orsaka skärskador. OBS! Iakttag 
försiktighet vid öppnande av fläktarnas serviceluckor, då 
fläkt med motor monterad på serviceluckan kan vara relativt 
tung.

Transport och lagring 
Samtliga fläktar som levereras från Systemair är 
emballerade för att klara normal godshantering. Vid 
godshantering använd lämplig lyftanordning för att undvika 
skador på fläktar och personer. OBS! Lyft ej fläktarna i 
motorkabel, kopplingsdosa, fläkthjul eller insugningskona. 
Undvik slag och stötar. Fläktarna ska lagras torrt och 
väderskyddat och skyddas från smuts och damm före slutlig 
installation.

Installation
Se även avsnitt säkerhet. Installation, elektrisk anslutning 
samt idrifttagande ska göras av behörig installatör och 
utföras i enlighet med för installationen gällande föreskrifter 
och krav. Elektrisk anslutning ska göras enligt 
kopplingsscheman i kopplingsdosa, märkning på 
kopplingsplint eller på kabel. Alla 3-fas fläktar är från fabrik 
kopplade 400V 3~. OBS! Använd ej förskruvningar av 
metall om kopplingsdosan är av plast. Täta ev. tomma 
förskruvningshål med blindplugg. Om man på K-fläktar med 
monterad konsol vill ta bort eller ändra konsolens läge så 
måste ev. hål tätas med skruv eller nit för att undvika 
läckage. Fläktar med utdragna termokontaktledare måste 
alltid anslutas till externt motorskydd eller Tk på reglering. 
Montera fläkten i rätt luftriktning (se luftriktningspil). Fläkten 
ska monteras så att vibrationer ej kan överföras till 
kanalsystem och byggnadsstomme. (För ändamålet finns 
fästklammer och dukstosar som tillbehör). Fläktar kan 
monteras i valfritt inbyggnadsläge om annat ej anges.  
De mindre storlekarna av TLP kan också placeras upp och 
ned i undertak. Det kräver dock att värmaren vrids i lådan 
så att överhettningsskyddets placering alltid är uppåt eller åt 
sidan för rätt funktion.
OBS TLP 315 får inte placeras upp och ned. Fläkten ska 
monteras på ett stadigt och stabilt sätt. Fläkten ska 
monteras så att service och underhåll kan utföras på ett 
enkelt och säkert sätt. Ljudproblem kan förebyggas genom 
installation av ljuddämpare (finns som tillbehör). För 

frekvensreglering gäller att ett allpoligt sinusfilter måste 
monteras mellan motor och frekvensstyrning (version 
allpolig: fas till fas, fas till jord). Fläktar är avsedda för 
kontinuerlig drift inom angivna temperaturområden 
För kopplingschema gäller  
Blue = Blå 
Black = Svart 
Brown = Brun 
Yellow/green = Gul/grön 
Main swith = Allpolig brytare 
Thyristor (Fan control) = Tyristor (Fläktreglering) 
Fan = Fläkt 
Heat regulator = Värmestyrning 
Heat battery = Värmare 
Relay = Relä 

Drift
Före idrifttagande kontrollera följande: 
-Elektrisk anslutning är slutförd.
-Skyddsjorden ansluten.  
-Motorskydd monterats.  
-Säkerhetsutrustning monterad (beröringsskydd).  
-Inga främmande föremål finns i fläkten. 
Vid idrifttagande kontrollera följande: 
Att uppmätta data ej överstiger på fläktens typskylt angivna 
märkdata: Maximalt tillåten spänning +6%, -10%, enligt IEC 
38. Märkströmmen får ej överskridas med mer än 5% vid 
Märkspänning. OBS! Vid varvtalsreglering genom 
späningssänkning kan strömmen i motorn vid en lägre 
spänning överstiga den angivna märkströmmen. I dessa fall 
skyddas motorlindingen av termokontakten! Minsta angivet 
statiskt tryckfall får ej underskridas. 
-Motorskyddets funktion.  
-Att rotationsriktning på fläkthjulet överensstämmer med 
rotationsriktningspilen (3-fas). 
-Att inga missljud hörs från fläkten. 

Underhåll, service och reparation 
Innan service, underhåll eller reparation påbörjas måste: 
-Fläkten göras spänningslös (allpolig brytning). 
-Fläkthjulet stannat.  
-Gällande säkerhetsföreskrifter beaktats.
Fläkten ska rengöras vid behov, dock minst 1 gång/år för att 
undvika obalans med onödiga lagerskador som följd. Med 
ett filter monterat före fläkten kan rengöringsintervallet 
förlängas.
 ( Det kan i vissa fall vara befogat att använda 
andningsskydd vid byte av filter). Fläktens lager är 
underhållsfria och ska endast bytas vid behov. Vid 
rengöring av fläkten får högtryckstvätt ej användas. 
Rengöring måste ske försiktigt så att fläkthjulets 
balansvikter ej rubbas eller fläkthjulet deformeras. 
Kontrollera att inga missljud hörs från fläkten.
Om termokontakten har löst ut gäller följande: 
- Automatisk termokontakt återställer sig själv efter att 
motorn svalnat. (TW) 
- Manuell termokontakt (typ SP1) återställs genom att bryta 
strömmen under ca: 10 - 60 min. 
- Fläktar med utdragna ledare för termokontakt 
(TK)återställs på det externa motorskyddet. Detta får ej vara 
automatiskt återgående. 
Kontrollera att fläkthjulet inte är blockerat eller att 
motorskyddet har löst ut. Om fläkten efter kontroll och/eller 
återställning av motorskyddet ej startar kontakta 
leverantören.


