
Garanti 
Hvis der findes fejl på produkter leveret af virksomheden, er virksom-
heden kun ansvarlig for reparation eller (efter eget skøn) erstatning 
af produkterne uden beregning, medmindre andet følger af nedenstå-
ende. Alle andre krav (inklusive krav ved driftstab, men eksklusive krav 
ved død eller personlige kvæstelser) med forbindelse til udtrykkelige 
eller underforståede garantier med hensyn til handelskvalitet og 
produkternes egnethed til formålet dækkes ikke. Virksomhedens 
erstatningsansvar bortfalder efter 12 måneder fra datoen for levering 
og træder under alle omstændigheder først i kraft, hvis nedenstående 
betingelser er opfyldt: 

a)  Produkterne ikke har været overbelastede eller har  
 været brugt ukorrekt. 
b) Produkterne har været installeret i overensstemmelse med  
 el- og installationsvejledningen, og virksomheden har haft adgang  
 til at bekræfte dette. 
c) Den anvendte strømforsyning og el-styring har været korrekt. 
d)  Produkterne er ikke blevet ændret af andre end virksomheden  
 og/eller dennes autoriserede agenter. 
e) Produkterne er blevet returneret, fragt betalt, til virksomheden.  

Se de samlede salgsbetingelser på vores hjemmeside.

PAS PÅ - Skrøbeligt emne
Undgå stød ved håndtering  
og montage. Det kan resultere  
i ubalance og ødelagte lejer.
 

Sikkerhedsoplysninger 
•	 Installation,	ibrugtagning	og	elektrisk	installation	må	kun	 
 udføres af uddannet servicepersonale og i overensstem- 
 melse med de gældende regler for området. 
•	 Kontrollér,	at	de	oplysninger,	der	fremgår	af	ventilatorens	 
 dataplade, passer til forsyningsspændingen og frekvensen. 
 Ventilatoren må kun bruges inden for disse intervaller. 
•	 Designere,	producenter	og	operatører	er	ansvarlige 
 for en korrekt og sikker installation samt sikker drift. 
•	 Sikkerhedsanordninger,	f.eks.	sikkerhedsgitre,	 
 må ikke afmonteres, omgås eller sættes ud af kraft. 

Driftsbetingelser 
•	 Undlad	at	bruge	ventilatoren	i	eksplosiv	atmosfære.	
•	 Driftsfrekvens:	
 - Ventilatoren er mærket til S1 kontinuerlig drift. 
 - Styringen må ikke tillade hyppig ind og udkobling.
•	 Alle	produkter	er	testet	for	højspænding	mere	end	 
 en gang under fremstillingen. 
•	 Det	anbefales,	at	man	ikke	foretager	yderligere	test	for	 
 højspænding, da det vil forårsage permanent beskadigelse  
 af isoleringen og kan reducere produktets levetid. 

Installations- og vedligeholdelses-
anvisninger og garanti

Producentens serviceadresse 
Vores produkter fremstilles i overensstemmelse med 
gældende standarder og regler. Hvis du har spørgsmål 
vedrørende brugen af vores produkter, eller hvis du 
planlægger en særlig applikation, bedes du kontakte: 

ebmpapst Denmark ApS,
Vallensbækvej 21, 2605 Brøndby, DK

Tlf: +45 4363 1111
E-mail info@dk.ebmpapst.com 
Web www.ebmpapst.dk

ebmpapst	Denmark	ApS,	Vallensbækvej	21,	2605	Brøndby,	DK	
Tlf.: +45 4363 1111  Fax: +45 4363 0505 

www.ebmpapst.dk 

3-faset motor i deltaforbindelse 

3-faset	motor	med	termisk	kontakt	(TK)	i	deltaforbindelse

*Andre forbindelsessystemer 
Se kataloget eller specialvejledninger, der leveres med produktet,
ved andre forbindelsessystemer end ovennævnte, f.eks. EC-motorer 
med klemmeforbindelse. 
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Shaded pole

Designation:
L black
N black
E green/yellow

DC motors

Designation:
+ supply red
- 0V ground blue
sensor signal white
control input yellow

(or purple)

EC motors (lead out)*

Designation:
L brown
N blue
E green/yellow
+10V DC output red
0-10V/PWM yellow
control input
-0V ground blue
sensor signal white

Shaded pole  DC motors EC motors (med ledning)



Transport, opbevaring 
•	Ventilatorer	og	motorer	er	pakket	på	fabrikken	med	henblik	 
 på overholdelse af den aftalte transportmåde. 
•	Transporter	ventilatoren/ventilatorerne	i	den	originale	 
 emballage eller ved hjælp af det leverede transporttilbehør.  
 Brug udelukkende egnet løfteudstyr. 
•	Undlad	at	løfte	ventilatoren	i	forbindelseskablerne	eller	 
 ventilatorhjulet. 
•	Ved	manuel	transport	skal	man	følge	retningslinjerne	 
 vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen for den anbefalede  
 maksimumsvægt. 
•	Undgå	overdrevne	vibrationer	eller	stødbelastninger.	
•	Kontrollér	straks	for	beskadigelse	af	emballage	 
 eller ventilator. 
•	Opbevar	ventilatoren	i	den	originale	emballage	på	et	tørt	 
 sted, hvor den er beskyttet mod vejrpåvirkning. 
•	Undgå	at	udsætte	den	for	ekstrem	varme	og	kulde.	
•	Undgå	længere	tids	opbevaring	(vi	anbefaler,	at	den	 
 opbevares i maks. 1 år), og tjek, at motorlejerne virker  
 korrekt, før den installeres. 

Installation 
Installation,	el-tilslutning	og	ibrugtagning	må	kun	udføres	af	
uddannet	servicepersonale.	Overhold	alle	maskinrelaterede	
krav og specifikationer fra systemproducenten eller maskinfa-
brikanten. Manglende overholdelse gør, at garantien på vores 
ventilatorer og tilbehør bortfalder. 
•	Nedenstående	gælder	for	alle	ventilatorer:	
 - Undlad at installere ventilatoren/ventilatorerne  
  uden passende montageforhold. 
 - Flange og monteringsbeslag skal fastgøres fladt på  
  en plan overflade. 
 - Sørg for, at afstanden (åbningen) mellem ventilatorhjulet  
  og det stationære hus er konstant. 
 - Sørg for at sikre alle tilslutningspunkter med et passende  
  samlestykke. 
 - Sørg for at sikre alle boltforbindelser med en låselak. 
 - Hvis motorerne er monteret med akslen vertikalt, skal  
  kondensudløbshullerne, hvis disse forefindes, under 
  akslen være åbne. 
•	Nedenstående	gælder	for	alle	motorer/ventilatorer	med	 
 klemmmekasser: 
 - Undlad at bruge stopbøsninger af metal sammen med  
  klemmmekasser i plast. 
 - Afhængigt af typen af stopbøsning skal der fastgøres  
  en vandudløbsbøsning eller bruges tætningsmiddel. 
 - Sørg for at sikre ventilatorforbindelsen i forhold til  
  kontaktbeskyttelsesgitteret, motorafstivningerne eller  
  kabinettets bagside med kabelklemmer. 

•	De	fleste	motorer	fra	ebmpapst	har	internt	forbundne	motor- 
 værn. Nogle har termiske kontaktforbindelser, der går fra  
 motoren. Disse bryder kredsløbet, når motoren bliver over- 
 belastet. De er forbundne med en klemmmerække eller løse 
	 ledninger	og	mærket	TK.	Disse	skal	forbindes	med	et	pas- 
 sende motorværn. 
•	Hvis	der	ikke	leveres	kondensatorer	fra	ebmpapst	Denmark	 
 ApS, bør de anvendte kondensatorer som minimum være  
 beregnet til 400 VDB og har en beregnet driftstid på mere  
	 end	30.000	timer	ved	400	VDB.	Kondensatorklasse	HPFMS.	
•	Følg	de	sikkerhedsanvisninger,	der	leveres	sammen	med	 
 udstyret og gælder for styringen. 
•	Se	specialvejledningen,	der	leveres	sammen	med	 
 ventilatoren, hvis der installeres EC-ventilatorer. 

Drift 
•	Inden	første	gangs	brug	skal	man	tjekke	nedenstående:	
	 -	Installation	og	el-tilslutning	er	gennemført	korrekt.	
 - Sikkerhedsudstyr er på plads (beskyttelse mod kontakt). 
 - Alle installationsmaterialer, der er tilovers, samt andet   
  materiale er blevet fjernet fra ventilatorens hulrum. 
 - Beskyttelsesledning er blevet tilsluttet. 
 - Motorudkoblingsmekanisme til temperaturovervågning  
  er blevet installeret korrekt og fungerer. 
 - Stopbøsninger, hvis de forefindes, er forseglede. 
	 -	Kondensvandshuller	skal,	hvis	de	forefindes,	placeres	 
  korrekt, så kondens ledes bort fra motoren. 
 - Tilslutningsdata overholder specifikationerne på  
  typeskiltet. 
 - Data for motordriftskondensatoren overholder  
  specifikationerne på typeskiltet. 
Det er vigtigt at sikre sig, at rotationsretningen er korrekt. 
Nogle produkter kan ikke køre baglæns uden at beskadige 
motoren. Se i det relevante katalog, hvis du er i tvivl. 

Vedligeholdelse, service 
•	Følgende	punkter	skal	overholdes,	når	der	udføres	 
 vedligeholdelse eller service: 
 - Ventilatorhjulet er standset. 
 - Strømforsyningen er afbrudt og sikret mod genstart. 
	 -	Overhold	personsikkerhedsregler.	
•	Hold	ventilatorvejen	åben,	brug	en	rengøringsbørste	 
 om nødvendigt: 
 - Regelmæssig rengøring er med til at forhindre ubalance 
  i motoren. 
 - Der må under ingen omstændigheder anvendes en  
  højtryksrenser (”dampstråle”). 
•	Undlad	at	bøje	ventilatorvingerne.	
•	Læg	mærke	til	unormal	driftsstøj.	
•	Alle	motorer	er	udstyret	med	”Sealed	for	Life”	kuglelejer	 
 eller forsmurte glidelejer, som ikke skal behandles yderligere. 

En fase

Elektriske forbindelser vekselstrøm 

3-faset motor i stjerneforbindelse 

3-faset	motor	med	termisk	kontakt	(TK)	i	stjerneforbindelse	


