ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
№ 002/2017
Фирма “Кабора” ЕООД, с адрес на управление гр. София, ул. Малашевска № 8 издава
настоящата декларация в качеството си на официален дистрибутор на всички продукти вентилатори от фирма OSTBERG - Швеция.
Вентилаторите производство на фирма OSTBERG, модели:
Канални
СК, RK, RKB, LPK
Покривни
TKV, TKH, TKC, TKS
са в съответствие със следните хармонизирани стандарти:
Директива ниско напрежение (LVD) 2006/95/EG
• EN 60335-1:2002 "Безопасност на битови и подобни електрически уреди - Част 1: Общи
изисквания"
• EN 60335-2-80:2003 "Безопасност на битови и подобни електрически уреди - Част 2:
Специфични изисквания за вентилаторите"
Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2004/108/EG
• EN 61000-6-1:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти - Устойчивост
смущаващи въздействия за жилищни, магазини и други подобни среди
• EN 61000-6-2:2005 Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти - Устойчивост
смущаващи въздействия за промишлени среди
• EN 61000-6-3:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти - Стандарт
излъчване за жилищни, магазини и други подобни среди
• EN 61000-6-4:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти - Стандарт
излъчване за промишлени среди
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Машинната директива (MD) 2006/42/EG в приложение 2А
Анализ на риска е извършен. Инсталацията трябва да се извърши в съответствие с приложените
инструкции.
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Тази инструкция за експлоатация се отнася за следните серии вентилатори на Ostberg:
CK, CV, KV, RS, LPK, RK, RKC, IRE, IFK, IFA, TKK, TKS, TKC, RF, RB, DF, CAU
Описание
• Вентилаторът
е
предназначен
за
транспортиране на “чист” въздух, без
пожароопасни и взривоопасни смеси, без
частици и сажди.
• Вентилаторът има мотор с асинхронен
външен ротор и капсуловани лагери
• За достигане на по-дълъг живот при монтаж
във влажна или студена среда, вентилаторът
трябва да работи непрекъснато.
• Вентилаторът може да бъде монтиран
външно при условие, че е в защитна кутия с
дренаж
• Всички модели са за стандартно монофазно
захранване 230V, 50Hz или трифазно
230V/400V, 50Hz.
• Вентилаторът може да се монтира
вертикално или хоризонтално
Монтаж
• Вентилаторът трябва да се монтира в
съответствие с знака за посока на
въздушното движение.
• Вентилаторът трябва да се монтира към
въздуховод или да се сложи защитна
решетка
• При монтаж вентилаторът трябва да се
обезопаси от вибрации и падане.
• Вентилаторът да се монтира на място
подходящо за обслужване.
• Може да се използва устройство за
регулиране на оборотите.
• Схема на свързване има в клемната кутия
• За моторите без вградена термо защита е
задължително използването на външна
термична /моторна/ защита.
• Електрическите връзки да се правят само от
квалифициран специалист.
Експлоатация
Преди да включите се убедете че:
• Вентилаторът е монтиран и свързан
електрически правилно, заземяването е
задължително
• Работния ток не надвишава с повече от 5%
стойноста дадена в каталога.
• Няма чужди тела в вентилатора и няма
неестествен шум
• Посоката на въртене за трифазните мотори
съвпада с означената

Транспортиране
• Ветилаторът да се транспортира с
опаковката си до мястото за монтаж и да се
пази от удари, надиране и замърсяване.
Обслужване
• Преди обслужването вентилаторът трябва да
се изключи и въртенето на турбината да е
спряло.
• Преди демонтаж проверете за масата на
вентилатора за избягване на контузии.
• При нужда вентилаторът трябва да се
почиства, минимум веднъж годишно за
осигуряване на капацитета му и избягване на
дисбаланс и повреди.
• Лагерите на вентилатора не изискват
обслужване.
• Да не се почиства с високо налягане и силни
разтворители. Да се пази работното колело.
• Убедете се, че няма шум от вентилатора след
обслужването.
Откриване на дефекти
• Убедете се, че има захранване.
• Изключете захранването и проверете
свободно ли е работното колело.
• Проверете термозащитата. При моделите с
вграден
автоматичен
термо
контакт
възстановяването става автоматично след
изстиване на мотора.
• За монофазните мотори се убедете, че
кондензатора е вързан правилно.
• Ако вентилатора все още не работи найвероятната
причина
е
дефектирал
кондензатор – сменете кондензатора.
• Ако все още не работи, свържете се със
вашият доставчик.
• При
връщане
на
вентилатора
за
сервизиране, той трябва да е почистен,
кабела да е здрав и да опишете подробно
проблема.
Гаранцията е валидна само при условие, че
вентилатора е използван в съответствие с
“Инструкцията за експлоатация

