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• Aksial brand og røgventilator – systemair AXC (B)
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11.2 Fejlfinding

Tabel 19 Fejlfinding

Problem Mulige årsager Korrigerende handlinger

Ventilatoren kører
ikke problemfrit

Ventilatorhjul ude af balance Genbalancering udført af et specialfirma, hvis det er muligt;
ellers kontakt Systemair.

Tilsmudsning af
ventilatorhjulet Rengør forsigtigt, genskab balancen

Materialeopløsning på
ventilatorhjulet pga.
transporteret aggressivt
materiale.

Kontakt Systemair

Ventilatorhjulet roterer i den
forkerte retning.

Ændr rotationsretning (byt to faser i tilfælde af en 3-fase
motor)

Deformation af
ventilatorhjulet pga. for høj
temperatur.

Sørg for, at temperaturen ikke overstiger den godkendte
værdi/Installer et nyt ventilatorhjul.

Fan operation in resonant
frequency range

Consider chapter 8.4 Frekvensomformer (hvis anvendt), side
24

Ventilatorens
luftudtag er for
lavt

Ventilatorhjulet roterer i den
forkerte retning.

Ændr rotationsretning (byt to faser i tilfælde af en 3-fase
motor)

Forkert ledningskonfiguration
(fx Y i stedet for Delta). Kontroller og om muligt ret ledningskonfigurationen.

Indtags- eller trykvveje er
blokeret

Fjern blokeringen

Termiske
kontakter/
modstande er
blevet udløst

Motoren er overophedet Kontroller det afkølende ventilatorhjul (hvis det bruges), mål
motorviklingen (om muligt) / kontakt Systemair

Ventilatorhjulet roterer i den
forkerte retning.

Ændr rotationsretning (byt to faser i tilfælde af en 3-fase
motor)

Manglende fase Kontroller, at alle 3 faser findes

Motoren er blokeret Kontakt Systemair

Ventilatoren kan
ikke nå den
nominelle
hastighed

Kontrolenheder (hvis brugt)
såsom frekvensomformer
eller transformer er indstillet
forkert.

Korriger indstillingerne på kontrolenhederne.

Defekt motorvikling Kontakt Systemair

Ukorrekt afstemt drivmotor Kontakt Systemair

Motoren roterer
ikke

Mekanisk blokering Fjern blokeringen

Ukorrekt forsyningsspænding Kontroller forsyningsspændingen, genopret
spændingsforsyningen.

Forkert forbindelse
Kobl fra strømforsyningen, og korriger tilslutningen; se
kredsløbsdiagrammet.

Temperaturmonitoren har
svaret.

Lad motoren køle ned; find og løs årsagen til fejlen.

Elektronik/
motoren er
overophedet

Utilstrækkelig afkøling Forbedr cooling.

Omgivende temperatur for
høj

Kontroller, om den korrekte ventilator bruges på din
applikation.

Bemærk:
Kontakt Systemair ved alle andre skader/defekter. Defekte sikkerhedsrelevante ventilatorer (til Ex- og
røgudsugningsanvendelse) skal udskiftes helt.
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11.3 Vedligeholdelse
Garantikrav kan kun foretages, hvis vedligeholdelsesarbejde udføres korrekt, og der gives skriftlig dokumentation
herfor.

Vi anbefaler regelmæssige vedligeholdelsesintervaller for at sikre kontinuerlig ventilatordrift. Disse vedligeholdelsesin-
tervaller specificeres i tabellen "Aktiviteter" herunder. Derudover skal operatøren udføre opfølgningsaktiviteter som fx
rengøring, udskiftning af defekte komponenter eller andre korrigerende foranstaltninger. Af sporbarhedsmæssige grun-
de skal der oprettes en vedligeholdelsesplan, der dokumenterer det udførte arbejde. Denne skal oprettes af operatøren.
Hvis driftsbetingelserne er "ekstreme", skal vedligeholdelsesintervallerne reduceres, så vedligeholdelsen udføres hyp-
pigere. Eksempler på ekstreme driftsforhold:

• Ventilatorenheden i sjælden brug (mindre end en gang om måneden)

• Ventilatoren bruges til nøddrift

• Omgivende temperatur > 40 ºC eller < -10 ºC, eller temperaturudsving > 20 ºC

Følgende checkliste indeholder referencerpunkter for de opgaver, der skal udføres.

Tabel 20 Aktiviteter

Normale driftsforhold Ekstreme driftsforhold

Aktivitet Hver 6.
måned

Årligt Hvert kvartal Hver 6.
måned

Kontroller ventilatoren og dens komponenter for synlig
skade, korrosion og kontaminering. X X

Kontroller ventilatorhjulet for skade og ubalance. X X

Rengør ventilatoren/ventilatorsystemet (se 12
Rengøring, side 28). X X

Kontroller de skruede forbindelser for skader/defekter, og
kontroller, at de sidder godt fast. X Se normale driftsforhold

Kontroller, at ventilatorindtaget er fri for kontaminering. X X

Kontroller, at ventilatoren og dens komponenter
anvendes korrekt. X Se normale driftsforhold

Kontroller strømforbruget, og sammenlign det med de
nominelle data. X X

Kontroller, at vibrationsdæmperne (hvis brugt) fungerer
korrekt, og kontroller for synlige skader og korrosion. X Se normale driftsforhold

Kontroller, at det elektriske og mekaniske
beskyttelsesudstyr fungerer korrekt. X Se normale driftsforhold

Kontroller, at ventilatorens ydelsesskilt kan læses. X X

Kontroller tilslutningsstikholdere og de skruede
kabelforbindelser for skader/defekter, og kontroller, at de
sidder godt fast.

X Se normale driftsforhold

Kontroller de fleksible stik for skader. X Se normale driftsforhold

Kontroller den stillestående heating-funktion (hvis brugt) X Se normale driftsforhold

Kontroller smøreanordningen (hvis tilgængelig). Se
motormanualen. X X

Tabel 21 Aktiviteter for blæsere, der anvendes i nødsituationer.

Kontroller (hvis til stede) Aktivitet Hver 6. måned

Ventilatorens driftsparathed Lad blæseren køre i 1 time X

Nødsystemets driftsparathed Lad "nødsystemet" køre i 15 minutter X

“Nødkontrollens” funktion
Test, om “nødkontrollen” virkeligt forbinder
alle de andre kontrolanordninger og
afbrydere

X

Funktion af den stillestående
opvarmning

Sluk for motoren. Stillestående opvarmning
skal tændes automatisk og forblive tændt X
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11.4 Ventilatorer med variabel hastighed

Vigtigt
Ventilatoren kan blive ødelagt pga. ikke tilladte frekvenser.

♦ Vær især opmærksom på skade fra vibrationer.

♦ Begynd med kortere vedligeholdelsesintervaller efter idriftsættelsen.

♦ Hvis der ikke opstår nogen skade, justeres vedligeholdelsesintervallerne til dem, der er angivet i
driftsvejledningen.

♦ Ansvaret for gradvis tilpasning ligger hos systemoperatøren.

11.5 Eftersyn/yderlige vedligeholdelse
Læg mærke til sikkerhedsreferencer og forudsætninger som ved normal vedligeholdelse. Kontakt Systemair ved føl-
gende aktiviteter og funktioner:

• fuldstændigt eftersyn af motorer

• udskiftning af lejer

• genvikling af motorer

• overvågning af forhold

• vibrationsanalyse

Efter 20.000 timers drift eller 5 års normal drift

♦ Kontroller forholdene omkring akselforseglingsringene og aksellejer, og træf foranstaltning om nødvendigt.

Efter 30.000 til 40.000 timers drift

♦ Lejerne skal udskiftes ved afslutningen af smøringens levetid (ca. 30.000 til 40.000 timer i standardapplikationer).

Arbejde inden tænding igen

♦ Fastgør alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger stramt og forsvarligt.

♦ Fjern alle de anordninger, som du har blokeret rotoren med.

♦ Fjern alle samlingsrester og fremmedlegemer fra området omkring ventilatorenheden.

11.6 Reservedele
♦ Brug kun originale reservedele fra Systemair.

♦ Angiv ved bestilling af reservedele ventilatorens serienummer. Det findes på navnepladen.

12 Rengøring

12.1 Sikkerhed
♦ Rengøringen må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificerede personer; for nærmere oplysninger se Tabel 1 Kvalifikati-

oner, side 2.

♦ Følg de 5 regler til elektrisk sikkerhed, se 2.3 5 regler til elektrisk sikkerhed, side 2!

12.2 Forudsætninger
♦ Strømforsyningen er blevet slukket (maksimal afbryder ved alle poler)

♦ Ventilatorhjulet skal stå stille.

13 Afinstallation/afmontering
Afinstaller og afmonter ventilatoren i omvendt rækkefølge af installationen (7 Installation, side 15) og den elektriske til-
slutning (8 Elektrisk tilslutning, side 22).

14 Bortskaffelse
♦ Sørg for, at materialet genanvendes. Følg den nationale lovgivning.

♦ Enheden og emballagen er overvejende fremstillet af genanvendelige råmaterialer.
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♦ Skil ventilatoren ad til sine komponenter.

♦ Opdel delene i henhold til:

• genanvendeligt materiale

• materialegrupper, der skal bortskaffes (metal, plast, elektriske dele osv.)

15 EU-overensstemmelseserklæring

Tabel 22 Aksialventilatorer

Producenten: Systemair GmbH
Seehöfer Straße 45
97944 Boxberg
Tyskland

Produktbetegnelse: Aksialventilatorer

Typebetegnelse: AXC; AXC(K); AXC(B); AXC(F); AXC-G; AXC(B)-G; AXC-P; AXC(B)-P; AXC-E; AXC-EK;
AXC(B)- EK; AXR; AXR(K); AXR(B); AXR(F); AXCBF; AXS; AR; AW; AXCP; AXCP(B),
AXCP(F), AXCPV, AXCPV(B), AXCPV(F)

Siden fremstillingsåret: 2019

Fabrikanten erklærer, at ovennævnte produkter i deres design og konstruktion og den version, som markedsføres af
os, er i overensstemmelse med harmoniseringslovgivningen angivet nedenfor:

EU-direktiver: 2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

2011/65/EU RoHS-direktivet

2009/125/EF ErP-retningslinjer

Tabel 23 Impulsventilatorer

Producenten: Systemair GmbH
Seehöfer Straße 45
97944 Boxberg
Tyskland

Produktbetegnelse: Jet fans

Typebetegnelse: AJR, AJR(B), AJR(F), AJ8, AJ8(B), AJ8(F), AJ, AJ(K), AJ(B), AJ(F), AJR-TR, IV, IV Smart

Siden fremstillingsåret: 2019

Fabrikanten erklærer, at ovennævnte produkter i deres design og konstruktion og den version, som markedsføres af
os, er i overensstemmelse med harmoniseringslovgivningen angivet nedenfor:

EU-direktiver: 2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

2011/65/EU RoHS-direktivet

2009/125/EF ErP-retningslinjer

Forordninger: 327/2011 Kun for ventilatorer over 125 W
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Automatik
 

 

 

 

• BP Betjeningspanel

• SK Sektionskontroller

• SM spjældmodul

• DPT Tryktransmitter

• RDK-2 Røgdetektor 
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Placeret på taget
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Document type: Product card

Document date: 2018-06-30

Generated by: Systemair online katalog

BR-A3, SM SPJÆLDMODUL

varenr. 91764

Description

Et spjældmodul benyttes ved hvert brand- og røgspjæld, røgspjæld samt

røgevakueringsspjæld.

Montagebeslag kan bestilles (varenr. 29000390).

 

 

Tekniske data

Other

Vægt 0,1 kg

Navn: BR-A3, SM SPJÆLDMODUL | varenr.: 91764

Document type: Product card | Document date: 2018-06-30 | Generated by: Online katalog
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• EKIR – Røgevakuerings spjæld

• PKIR – Røgspjæld spjæld

• AXC(B) – Røgventilator







Varenummer 
C400AXCPB

Item no. Navn: AXC 400-6/14°-2(B)-P (1.1 kW) S 
IE3

Temperatur 300 °C

10/28/2020Document date:
4b44uvz0Aggregat nummer:

Lyddata
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot Hz

Lyd lw4 62 72 81 85 85 82 78 71 90 dB(A)
Lyd lw6 61 71 79 84 84 81 77 70 89 dB(A)
Lyd lp 40 50 59 63 64 61 57 49 68 dB(A)
Lw4: ind i kanaler forhold, Lw6: frie afkast forhold, Lp: ud i åbne forhold, Lydtryksniveau (Lp) afstand: 3 m

Trykdiagram

Aksial røgventilator serie AXC(B), er testet i henhold til EN 12101-3 i 300°C/120 min.
egnet til driftstemperaturer fra -20°C op til 55°C kontinuerligt eller 300°C/120 min en gang.
Luftretning fra motor til ventilatorhjul, direkte drevet.
Aluminiums nav og klinger. Varmegalvaniseret stål (DIN EN ISO 1461) langt hus med spundet 
flanger i henhold til Eurovent 1/2.
Dynamisk afbalanceret ventilatorhjul (DIN ISO 21940-11), kvalitet G6.3.
Klemkasse (IP65) monteret på ydersiden af ventilatorhuset for nem kabling.

Beskrivelse

Arbejdspunkt
Luftmængde 3.833 m³/h

Statisk tryk 305 Pa
Dynamisk tryk 43 Pa

Total tryk 348 Pa
Lufthastighed 8,5 m/s

Effektivitet 50 %
P2 738 W

P2 max 766 W
Vinkel på vinger 14 °

SFP-SEL 0,83 kW/
(m³/
s)

Luftmængde 3.800 m³/h

Statisk tryk 300 Pa
Luftdensitet 1,204 kg/m³

Krævet punkt

Teknisk data
Motorform B3
Vinger 6
Spænding 3~400V/50Hz
P2 Nominel 1,1 kW
Poler 2
N 2.840 omdr

./min
ut

Ind 2,36 A
Ia/In 7,4
Rammestørrelse 80
IP IP55
Beskyttelsesklasse H
Vægt 41 kg
Note: According to VDE/EN standards, nominal current 
tolerance can be up to ±10%.

Tilbehør
Intet tilbehør inkluderet i 
ventilatorkonfigurationen

Navn: AXC 400-6/14°-2(B)-P (1.1 kW) S IE3 Dokumentdato: 28.10.2020

Varenummer C400AXCPB

https://configurator.systemair.com/syscon/shared/4b44uvz0
https://configurator.systemair.com/syscon/shared/4b44uvz0
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Brugermanual
 

 

 • Bruger panel brandautomatik
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