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Les all informasjon i denne veiledningen for å bli raskt kjent med viften, og for å 
være i stand til å fullt utnytte dens funksjoner.   Denne viften vil tjene deg i lang 
tid fremover hvis du håndterer, vedlikeholder og behandler den riktig.

Forord

All teknisk informasjon, data og instruksjoner for igangsetting, drift og vedlike-
hold som finnes i denne brukerveiledningen,  representerer den siste status på 
tidspunktet for trykking. 

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som følge av manglende over-
holdelse av bruksanvisningen, bruk til andre formål enn det tiltenkte formålet, 
uprofesjonelle reparasjoner,  uautoriserte endringer eller bruk av ikke-godkjente 
reservedeler og tilbehør, verktøy og smøremidler.

Viftens eier er til enhver tid ansvarlig for at den brukes riktig.

Juridisk ansvar

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. 

Enhver kopiering eller opptrykk,  helt eller delvis,  er kun tillatt etter skriftlig 
godkjennelse av HR Maskin.

Copyright

Ved mottak og før første gangs bruk skal viften inspiseres for transportskader og 
eventuelle feil i leveringsomfang. 

Rapporter skader eller mangelfull levering til din leverandør eller forhandler 
umiddelbart.

Med denne leveransen skal følgende komponenter være inkludert:

Leveringsomfang og mottakskontroll

1 stk. Vifte 1 stk Brukerveiledning
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Denne seksjonen av brukermanualen tar for seg generelle forhold rundt sikker 
og riktig bruk av vifter.   Fordi en slik orientering ikke kan dekke alle mulige fare-
momenter, vil operatørens forsiktighet og forståelse av riktig og sikker bruk være 
viktig for å redusere risikoen for feil bruk og skader.

•	 Ved bruk av vifter skal grunnleggende sikkerhetsrutiner alltid følges for å 
redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller personlig skade.

•	 Se alltid etter skilt med ulike typer advarsler på maskiner eller arbeidssted før 
arbeid starter.  Rett deg alltid etter de advarsler som er gitt.

•	 Påse at alle brukere av utstyret har lest og forstått alle sikkerhets- og brukerin-
struksjoner i brukerveiledningen. 

•	 Nye manualer kan bestilles fra HR Maskin AS hvis manualen som følger hver 
maskin er borte.

Innledning

•	 Alle brukere skal ha grunnleggende kjennskap til viftens egenskaper og riktig 
bruk av denne.

•	 Alle brukere skal vite hvordan man raskt stanser og slår av viften hvis noe skjer 
mens arbeid pågår.  

•	 Plasser aldri hender eller fingre nær roterende eller bevegelige deler mens 
viften er i gang.

•	 Bruk ikke viften når du er trøtt, eller hvis du bruker medisinering som påvirker 
din bevissthet.

•	 Personer som på grunn av deres fysiske, mentale eller motoriske tilstand, ikke 
er i stand til å bruke viften på en sikker måte, må kun betjene viften under 
oppsyn eller veiledning av en ansvarlig person.

•	 Tillat aldri barn å bruke viften.  Hold barn og dyr unna området hvor viften 
brukes.

•	 Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft.

Operatøren
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En ryddig og oversiktelig arbeidsplass er viktig for å redusere faren for ulykker og 
skader.

•	 Hold arbeidsplassen ryddig, ren og i orden. 

•	 Hold uvedkommende borte fra arbeidsstedet, viften og tilhørende ledninger/
kabler /slanger mens arbeidet pågår

•	 Ved arbeid på stillasje skal alltid operatør og vifte sikres med sikkerhetsstropp 
for å forhindre/begrense skader ved fall eller andre farlige hendelser.

Arbeidsplassen

I tillegg til det verneutstyr som gjelder for den enkelte arbeidsplass, skal oper-
atøren alltid bruke det verneutstyr som maskinleverandør anbefaler.  Generelt 
gjelder følgende:

•	 Ikke bruk løstsittende klær, utstyr eller smykker som roterende eller bevelige 
deler på maskinen kan ta tak i.

•	 Dekk til langt hår.

•	 Bruk alltid vernesko.

•	 Bruk alltid vernebriller og hørselsvern.

Personlig verneutstyr

•	 Gjennomfør generell sikkerhetskontroll av vifte og utstyr før bruk.

•	 Ikke bruk utstyr som er defekt, feil justert eller delvis demontert.

•	 Velg vifte med riktig funksjonsmåte og kapasitet i forhold til det arbeid som 
skal utføres. 

•	 Håndter alltid viften slik at utilsiktet start av motoren unngås.  Koble alltid fra 
før feilsøking hvis viften stopper under drift.

•	 Hold alle bære- og matehåndtak tørre, rene og frie for olje og fett.

•	 Fjern alle innstillingsverktøy og justeringsnøkler før viften startes.

•	 Vifter som er installert ute, eller i vertikal posisjon, skal ha tak / regnbeskyttelse 
montert over viften.  Brukeren er ansvarlig for riktig installasjon.

•	 Følg nasjonale forskrifter der hvor viften brukes.

Generelt om vifter
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Ved bruk av elektriske vifter må følgende grunnleggende forhåndsregler følges 
for å unngå risiko for elektrisk sjokk, skade, død eller brann:

•	 Utsett ikke elektriske vifter for regnvær.  Vifter som brukes eller installeres 
utendørs, bør utstyres med tak eller annen regnbeskyttelse..

•	 Vifter uten Ex / Atex-merking skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder.   Ex 
/ ATEX-merkede vifter skal brukes i henhold til klassifiseringen oppgitt for hver 
enkelt maskin.

•	 Beskytt mot elektrisk sjokk.  Ikke ha kroppskontakt med jordede metallover-
flater

•	 Bruk aldri elektrisk utstyr på arbeidsstykker som er jordet i forbindelse med 
pågående sveising.

•	 Kontroller at viften har stabil og korrekt strømtilførsel.

•	 Påse at skjøteledninger og koblinger er jordet, at de har tilstrekkelig kapasitet 
og at de er godkjent for arbeidsstedet.  Kun kabler for utendørs bruk skal 
brukes ute.  Ikke modifiser eller endre tilkoblinger/støpsel.

•	 Kontroller strømledningen for skader og defekter før tilkobling.  Skadet led-
ning eller maskin skal ikke benyttes.

•	 Ikke bruk lengre ledninger enn nødvendig.

•	 Hold ledningen borte fra selve arbeidsområdet, fra alle skarpe kanter, varme, 
kjemikalier eller andre væsker.

•	 Bær aldri viften i ledningen.

•	 Ikke rykk i ledningen for å koble fra.

•	 Ta alltid ut strømforsyningen når viften ikke er i bruk eller når den skal 
håndteres.

•	 Åpne aldri deksler eller motorhuset på viften.

Generelt om elektriske vifter
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Viften skal kun brukes av trent personell med kjennskap til viften og dens funk-
sjonsmåte.  Viften skal bare brukes etter at den har blitt forsvarlig montert og 
utstyrt med beskyttelse, avhengig av applikasjon.  Viften skal jordes mot statisk 
elektrisitet.

Fjern beskyttelsesgitter kun for rengjøring.  Monter det alltid tilbake før bruk.

Viften skal alltid frakobles før håndtering eller flytting.

Bruksområde / tiltenkt bruk

Maskinens eier er ansvarlig for at den blir brukt riktig.

All annen bruk faller på utsiden maskinens bruksområde.  Slik 
bruk kan representere en fare for skade på maskin,
arbeidsområde og personell.

Før bruk er det viktig å kontrollere at viften ikke er skadet, og at alle funksjoner 
virker som de skal.  En slik sikkerhetskontroll vil redusere risikoen for skader og 
ulykker, samtidig som det gir en mer driftsikker vifte med lang levetid.

Sikkerhetskontroll elektriske vifter

Ikke bruk en vifte med skader elller defekte komponenter.

•	 Kontroller at daglig og periodisk vedlikehold av viften er gjennomført.

•	 Kontroller rundløp og nøyaktighet av bevegelige deler.

•	 Kontroller at alle sikkerhetsfunksjoner er på plass og at de fungerer perfekt.

•	 Bruk ALLTID beskyttelsesgitter på begge sider av viften.

•	 Kontroller at viften ikke er skadet, har feil eller løse deler.

•	 Foreta en funksjonstest av viften.  Kontrollèr at start-/stopp bryter, motor og 
tilkoblinger fungerer som de skal.   Ikke bruk vifter med defekt start-/stopp 
bryter.

•	 Pass på at montering ikke har medført deformering av viften.

•	 Pass på at viftebladet har tilstrekkelig klaring til røret den er plassert i.  Klarin-
gen skal være minst 1% viftens nominelle diameter.

•	 Kontroller at eventuelle advarsel- og informasjonsskilt er på plass og at disse 
er lesbare.

•	 Alle defekte deler eller skader skal utbedres av et autorisert verksted.

Les gjennom hele denne brukerveiledningen før første sik-
kerhetskontroll gjennomføres.
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1

3

2

4

6

7

8

1 Bein 6 Bærehåndtak
2 Ø300mm kanal (inntak) 7 Sikkerhetsgitter - inntak
3 Koblingsboks 8 Impeller
4 Tilkobling jordingskabel
5 Luftretning

Spitznas  mobil aksialvifte Ø300mm Ex (8 1020 0870)

5
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MODELL 8 1020 0870

KAPASITET
Maks. luftstrøm (uten mottrykk) 1,00 m³ / sek

60,0 m³ / min

Maks. luftstrøm ved 1.5 mbar mottrykk 1,00 m³ / sek
Maks. luftstrøm ved 2,5 mbar mottrykk 0,80 m³ / sek
Maks. luftstrøm ved 3.5 mbar mottrykk 0,60 m³ / sek

MOTOR
Strøm 1-fas 230V-50Hz AC
Strømforbruk 0,37 kW
Kapslingsgrad IP55

DIMENSJONER
Lengde 390 mm
Nominell diameter 300 mm
Vekt 20,5 kg

STØY OG VIBRASJON
Støynivå 84.8 dB(A)
Vibrasjonsnivå ---

YTTERLIGERE INFORMASJON
ATEX-klassifisering II 2 G EEX-e-II T3

Spitznas  mobil aksialvifte Ø300mm Ex (8 1020 0870)
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Strømforsyning og driftsmiljø

Av hensyn til statisk elektristet skal jordingskabel alltid brukes.  Viften har eget 
tilkoblingspunkt for jording.

Jordingskabel

Pass på at ingen fremmedlegemer kommer inn i viften, verken i med trykkluft 
eller i viftens luftsstrøm.

Fremmedlegemer

Rengjør alltid viften etter bruk.  Slå av viften og koble fra trykklufttilførsel  før 
rengjøring starter.

•	 Bruk alltid vernebriller hvis trykkluft brukes til rengjøring.  Pass på at 
fremmedlegemer og støv ikke blåses inn i åpninger / luftinntak på maskinen

•	 Fjern støv og spon.  Tørk av oljesøl.

•	 Tørk av viften med en lett oljet klut før lagring.

Rengjøring

Viften har en 1-faset 230V -50Hz motor for vekselstrøm (AC).  Den har kapsling-
sgrad IP55 (støv- og spylesikker).  Isolasjonsklasse F.    Viften er egnet for drift i 
temperaturområde -20° til +40°C. 

Strømforsyning og frekvens må være innenfor +/- 5% av oppgitte verdier i den 
tekniske tabellen.  Større avvik vil påvirke motorens utgangseffekt.

Viften har en 1-faset motor som ikke kan reguleres med en ordinær frekvensom-
former.

Hastigheten på ATEX-klassifiserte vifter skal man uansett alltid være forsiktig 
med å regulere.  Årsaken er at ATEX-klassifiseringen er knyttet til viftens vidras-
jonsnivå.  Dette vibrasjonsnivået kan endres hvis viftens turtall endres.

Hastighet

Brukeren må selv tilpasse viften til applikasjonen den skal brukes i, både i forhold 
til strømforsyning og bryter for å starte og stoppe viften.

Tilkobling
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Før lagring skal viften alltid rengjøres.  Se eget avsnitt om rengjøring.    Sett inn 
beveglige deler med tynn olje før lengre lagring.

Viften skal lagres på et rent, tørt og frostfritt sted utenfor rekkevidde for barn og 
andre uvedkommende.

Ved lengre tids lagring bør impelleren (viftehjulet) med jevne mellomrom roteres 
for hånd for å forhindre at det setter seg.

Generelt om lagring

Kun originale reservedeler må brukes.  Ved bruk av uoriginale deler bortfaller 
garanti og produsentens ansvar for produktet.

Reservedeler

HR Maskin har eget serviceverksted for reparasjon av maskiner i vårt varesorti-
ment.  Ta kontakt med oss før maskiner sendes inn til service eller reparasjon.

•	 Reparasjoner kan bare utføres av et autorisert verksted.   Ukvalifiserte reparas-
joner kan føre til betydelig fare for brukeren. 

•	 Reparasjoner i garantiperioden kan kun utføres av et av våret verksted.  Bruk av 
annet verksted medfører bortfall av garanti.

•	 Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler.  Kun originale 
komponenter garanterer at kravene til sikkerhet er oppfylt.

Service og reparasjoner

Løpende vedlikehold
Godt vedlikehold er nøkkelen til lang levetid, redusert slitasje, høy driftssikkerhet 
og reduserte kostnader på pneumatisk utstyr og maskiner. Påse alltid at viften er i 
perfekt stand uten løse deler eller defekter før du bruker den.  Alle løse skruer og 
deler må trekkes til eller festes.

Pass alltid på at viften er slått av og frakoblet strømforsyning før vedlikehold 
utføres.   

Følgende viktige punkter bør sjekkes: 

•	 Kontroller at viften kjører uten ulyder, støy eller vibrasjoner

•	 Motoren i viften er utstyrt med fettfylte kulelagre som skal holde til mange år 
under normale forhold.  Ved service skal motorens kulelagre byttes.

•	 Utfør alltid reparasjoner på verksted godkjent av leverandøren.

•	 Bruk alltid originalt ekstrautstyr og reservedeler.

•	 Vær klar over at ATEX-klassifiserte vifter må testes og godkjennes etter reparas-
jon for at samsvarserklæring og ATEX-klassifisering fortsatt skal være gyldig.
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PROBLEM ÅRSAK LØSNING

Viften starter ikke Strømtilførsel ikke tilkoblet Koble til maskinen

Ulyd når viften går Slitte eller defekte kulelagre Kontakt aut. verksted

Deformert kanal Pass på at viftebladet har 
nødvendig klaring til veg-
gene i kanalen.

Andre problemer Kontakt aut. verksted

Feilsøking
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Demontering og montering

Se alltid på, og gjør deg kjent med viftens oppbygging og deletegninger før 
demontering og montering av maskinen.

Reparasjoner kan bare utføres av et autorisert verksted.   
Ukvalifiserte reparasjoner kan føre til betydelig fare for 
brukeren. 

Reparasjoner i garantiperioden kan kun utføres av et av våret 
verksted.  Bruk av annet verksted medfører bortfall av garanti.

Demonter viften kun hvis du har har opplæring og nødvendig teknisk kunnskap 
til å utføre slikt arbeid.  Ikke demonter viften mer enn nødvendig for å utføre den 
nødvendige reparasjon.  Hold alltid alle innvendige komponenter 100% rene og 
frie for forurensning.

Vær klar over at ATEX-klassifiserte vifter må testes og godkjennes etter demon-
tering/montering for at samsvarserklæringer og ATEX-klassifisering fortsatt skal 
være gyldig.
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DeletegningSpitznas  mobil aksialvifte Ø300mm Ex (8 1020 0870)

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
1+2 8 1020 1875 Motor Eex 230V,  50 Hz  with terminal 1
1 8 1020 1870 Motor Eex 230V,  50 Hz 1
2 9 3715 0770 Terminal box 2
4 9 1107 4230 Hexagonal screw 4
5 9 3318 0020 Toothed lock washer 4
6 9 1112 3020 Fillister-head screw 1
7 9 3325 0290 Washer 1
8 8 1001 4910 Impeller 1
9 8 1001 2610 Housing 1
10 8 1101 2960 Sheet cover, Assy. 1
11 8 1601 2960 Sheet cover, Assy. 1
12 9 1107 4180 Hexagonal screw 4

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
13 9 1107 4240 Hexagonal screw 2
14 9 1203 0290 Hexagonal nut 6
15 9 3318 0020 Toothed lock washer 6
16 8 1601 2070 Protective grille 2
17 9 1107 4180 Hexagonal screw 6
18 9 3318 0020 Toothed lock washer 6
19 8 1601 6000 Handle 1
24 9 1107 5150 Hexagonal screw 1
25 9 1203 0170 Hexagonal nut 2
26 9 3319 0060 Fan disc 3
30 9 5002 0370 Guide nozzle 1
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Avfallshåndtering

Vibrasjonsnivå oppgis i m/s² (meter per sekund per sekund).  Daglig vibrasjons-
eksponering kan graderes i 3 hovedgrupper:

•	 under	tiltaksgrensen		(<2,5	m/s²)
•	 mellom	tiltaks-	og	grenseverdi	EAV	(2,5-4,9	m/s²)
•	 over	grenseverdien	ELV	(≥5,0	m/s²)

Daglig eksponering under tiltaksgrensen krever ingen tiltak.  Er samlet eksponer-
ing mellom 2,5 til 4,9 m/s² pr. dag, skal man gjennomføre tiltak for å redusere 
eksponeringen.  Daglig eksponering over 5,0 skal ikke brukere av maskiner 
utsettes for..

De av leverandørene oppgitte vibrasjonsnivåer for maskiner er vanligvis målt 
under forhold som ikke tilsvarer vanlig bruksmåte for maskinen, og kan derfor 
ikke uten videre brukes i en risikovurdering.  

Ved risikovurdering bør derfor vibrasjonsnivået multipliseres med 2.  Hvis 
vibrasjonsnivået er oppgitt til under 2,5 m/s², forhøyes verdien til 2,5 m/s² før 
multipliseringen utføres.  For håndstyrte maskiner med forbrenningsmotor, kan 
de oppgitte vibrasjonsnivåer benyttes uten justeringer.

Beregning av daglig vibrasjonseksponering når vibrasjonsnivå og brukstid pr. 
dag er kjent:
Daglig vibrasjonseksponering i m/s²  =
maskinens vibrasjonsnivå x √(brukstid i timer pr. dag : 8,0)

Beregning av maksimal brukstid før tiltaksgrensen på 2,5 m/s² overskrides:
Maks brukstid i timer  = 
8,0  x  (2,5 : maskinens vibrasjonsnivå)²

Hånd- og armvibrasjoner

Deponering av emballasjen

Returner alltid emballasje til et egnet innsamlingssted.   Ved å returnere produk-
tene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme 
gjenbruk av materialressurser.

Kassering av gamle maskiner

Avfallshåndtering av brukte elektriske og elektroniske apparater skal ikke 
behandles som vanlig husholdningsavfall, men skal leveres på et mottakssted 
for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ytterligere informasjon 
om resirkulering av denne type produkter får du hos din kommune eller der du 
kjøpte produktet.

Gjennom ditt bidrag til korrekt avfallshåndtering beskytter du miljøet og dine 
medmenneskers helse.

Avhending av skjæreolje o.lign.

Følg anvisninger fra produsenten av skjæreoljen.
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Samsvarserklæring
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