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Niniejszainstrukcjaobsługiimonta}umusiby�zawszedo- 
st�pnadlapersoneluobsługi.Przedmonta}emiwł�czeniem 
wentylatoradoeksploatacjinale}ydokładnieprzeczyta�ni- 
niejsz� instrukcj� obsługi i monta}u. 

 

Zmianyzastrze}one.Wraziew�tpliwo[cinale}yskontakto- 
wa�si�zproducentem.Niniejszadokumentacjajestchronio- 
naprzezprawoautorskie.Niewolnojejudost�pnia�osobom 
trzecimbezwyra{niejipisemnejzgodyproducenta.Niedo- 
zwolonajestjakakolwiekformapowielanialubrejestrowania 
oraz zapisywanie w formie elektronicznej. 

 
1INFORMACJEOMASZYNIE 

 

Adres jednostki odpowiedzialnej podany jest na 
stronie tytułowej. 

 

 

Parametrytechniczneprzedstawionew 
instrukcjidotycz�wykonaniaseryjnego.Dokładne dane 
dotycz�ce PaEstwa wentylatora znajduj� si� w zał�czniku 
“Dane techniczne wentylatorów”. 

 
Tabliczka znamionowa 

Wodniesieniudopodł�czania,konserwacjiorazzamawiania 

cz�[cizamiennychobowi�zuj�wył�czniedanezawartena 

tabliczceznamionowej.Natabliczceznamionowejwentyla- 

torapodanyjestrównie}numerseryjnyurz�dzeniaorazjego 

rokprodukcji.Parametryelektrycznepodanes�natablicz- 

ceznamionowejsilnika.Dlacałegowentylatoraobowi�zuj� 

daneztabliczkiznamionowejwentylatora.Ztymzakresie 

podporz�dkowana jest jej tabliczka znamionowa silnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 U}ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

EksploatacjawentylatorafirmySiGa-
Techwwykonaniuprzeciwwybuchowymzgodniezdyrektyw�94
/9/WEdozwolona 
jesttylkowkrajachlubobszarachgospodarczych,wktórych 
obowi�zujetadyrektywalubuznanajestprawniebezograniczeE
. 

 
Przebudowalubzmianywwentylatorzewprowadzonymdo 
obiegu s� niedozwolone. 

Urz�dzenia,którychdotyczyniniejszainstrukcjiobsługii 
monta}uodpowiadaj�parametrompodanymnatabliczce 
znamionowejurz�dzeniatj.kategorii,typowiochronyprze- 
ciwwybuchowej, klasie temperaturowej itd. 

Poni}ejprzedstawionokategorieurz�dzeEwedługdyrekty- 
wyATEX: 

 
Kategoria3G 
Urz�dzenie jest tak zaprojektowane i wykonane, aby za- 
pobiec powstawaniu {ródeł zapłonu podczas normalnego 
działania w obszarach zagro}onych wybuchem gazów (G). 

Kategoria3D 
Urz�dzenie jest tak zaprojektowane i wykonane, aby za- 
pobiec powstawaniu {ródeł zapłonu podczas normalnego 
działania w obszarach zagro}onych wybuchem pyłów (D). 

Kategoria 2G 
Urz�dzenie jest tak zaprojektowane i wykonane, aby 
zapobiec powstawaniu {ródeł zapłonu nawet w przypadku 
zakłóceE pracy urz�dzeniawobszarachzagro}onychwybu- 
chem gazów (G). 

Kategoria2D 
Urz�dzeniejesttakzaprojektowaneiwykonane,abyzapo- 
biecpowstawaniu{ródełzapłonunawetwprzypadkuzakłó- 
ceEpracyurz�dzeniawobszarachzagro}onychwybuchem 
pyłów (D). 

Urz�dzeniakategorii1Glub1D(dostrefy0,strefy20)nie 
znajduj�si�wzakresiedostawfirmySiGa-Tech. 

 
Wedługdanychnatabliczceznamionowejurz�dzenia 
mog�by�u}ywanezgodniezprzeznaczeniemwjednej 
znast�puj�cychprzestrzenizagro}onychwybuchem 
(dokładna definicja podana jest w normie EN 1127-1): 

Strefa2 / 22 
Miejsce,wktórymjestmałoprawdopodobne,}eprzestrzeE 
zagro}onawybuchemskładaj�casi�zmieszaninyzpowie- 
trzemsubstancjiłatwopalnychwformiegazu,pary,mgiełki 
lubpyłub�dziewyst�powa�przywykonywaniuzwykłych 
czynno[ci.Leczje[litowyst�pi,tob�dziesi�utrzymywa� tylko 
przez krótki okres czasu. 

Strefa 1 / 21 
Miejsce,wktórymjestprawdopodobne,}eprzestrzeEzagro- 
}onawybuchemskładaj�casi�zmieszaninyzpowietrzem 
substancjiłatwopalnychwformiegazu,pary,mgiełkilubpyłu 
b�dziewyst�powa�sporadycznieprzywykonywaniuzwy- kłych 
czynno[ci. 

Grupa wybuchowo[ci II 
Urz�dzeniaelektryczneprzeznaczonedou}ytkuwmiejscach 
nie zagro}onych wybuchem metanu (innych ni} górnictwo). 

Typ zabudowy B lub C 
Wentylatorpodł�czonytylkozjednejstrony,tzn.postronie 
tłoczenia lub po stronie ssania (por. DIN 24163). 

Wewn�trzinazewn�trzwentylatorawyst�pujejednakowe 

[rodowisko wybuchowe. 

Typ zabudowy D 
Wentylatorpodł�czonyjestpostroniessaniaitłoczenia.W 
odniesieniudonieuszczelnionychzespołówiurz�dzeEfirmy 
SiGa-Techzastosowanietojestograniczonedoprzypad- ków, 
w których jednakowe [rodowiskowybuchowewyst�pu- je 
wewn�trz i na zewn�trz wentylatora. 

 

Podgrupa wybuchowo[ci IIAoraz IIB (por. DIN EN 50014). 

Klasytemperaturowe: 
Zgodniezdyrektyw�94/9/WEurz�dzenias�sklasyfiko- 
wanewedługmaksymalnychdopuszczalnychtemperatur 
powierzchni (klasy temperaturowe). Klasa temperaturowa 
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podanajestnatabliczceznamionowejurz�dzeE.Warto[� 
klasynajwy}szejdopuszczalnejtemperaturypowierzchnima 
zastosowanietylkowtedy,gdyurz�dzeniejestu}ytkowane 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Modułwentylatoraorazsilnikmog�posiada�własnetablicz- 
kiznamionowe.Dlacałegozespołuwentylatoramazastoso- 
wanienajni}szakategoriaiklasatemperaturowawyst�puj�- ca 
w[ród jednej z jego cz�[ci składowych. 

 
Przykłady oznaczeE: 

 

II 3G cT3 – przykład podania kategorii i 
bezpieczeEstwa konstrukcyjnego według 
normy EN 13463-5 

 

EEx de IIBT4 – przykład podania typu ochrony 

przeciwwybuchowej 
 

Dlazespołuzsilnikiem,naktóregotabliczceznamionowej 
podanajestwarto[�T3orazzmodułemwentylatora,naktó- 
regotabliczceznamionowejpodanajestwarto[�T4maza- 
stosowanieklasaT3.Tasamazasadaodnosisi�gokategorii 
zespołu. 

 

Niektórezastosowaniaiwarunkipracymog�zwi�kszy�po- 
tencjałzagro}eniaiwinnyby�wcze[niejkoniecznieskonsul- 
towane i uzgodnione z firm� SiGa-Tech. 

 
U}ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oznacza, }e: 

• Zespółustawionyjestprostopoziomo,tzn.modułwentyla- 
tora/wirnik z płyt� no[n� jest usytuowany pionowo 
wzgl�dempodłogi.Innepoło}enia/pozycjenies�mo}liwe. 

• Maksymalna temperatura tłoczonego medium nie mo}e 
przekracza� na wlocie +40° C. 

• Maksymalnatemperaturaotoczenianiemo}eprzekracza� 

+40° C. 

• Minimalna temperatura tłoczonego medium wynosi -20°C. 

• Kategoria urz�dzeE 2G i 3G: 
Tłoczone medium i otoczenie nie zawiera substancji nisz- 
cz�cych materiał, jak np. kwasy, ługi, rozpuszczalniki, 
rdza nalotowa, tlenki }elaza, agresywne lub powoduj�ce 
[cieranie gazy, ciecze lub substancje stałe.Tłoczone 
medium nie zawiera substancji osadzaj�cych si�, przyle- 
piaj�cych si� lub skraplaj�cych si� oraz cz�stek obcych. 

• Kategoria urz�dzeE 2D i 3D: 
Tłoczone medium i otoczenie nie zawiera substancji nisz 
cz�cych materiał, jak np. kwasy, ługi, rozpuszczalniki, 
rdza nalotowa, tlenki }elaza, agresywne lub powoduj�ce 
[cieranie gazy lub ciecze.Tłoczone medium nie zawiera 
substancji przylepiaj�cych si� lub skraplaj�cych si�. 

• Ze wzgl�dów bezpieczeEstwa wentylatorówATEX firmy 
SiGa-Tech nie wolno eksploatowa� w obszarze 
znajduj�cym si� z lewej strony warto[ci maksymalnej 
charakterystyki wzrostu ci[nienia wzgl�dem strumienia 
obj�to[ci. Dzi�ki temu w szczególnych warunkach pracy 
cz�[ciowo unika si� ryzyka, powodowanegoprzez 
pompowanie wirnika. 

• Zespoły SGT-BF przewidziane s� wył�cznie do pracy z 
przemiennikiem cz�stotliwo[ci. Bezpo[rednia praca z 
sieci� 50 lub 60 Hz jest niedopuszczalna. 

U}ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem wyklucza: 

• Szczególne warunki otoczenia takie jak np.: temperatura 
otoczenia w miejscu monta}u/eksploatacji przekraczaj�ca 

+40 °C lub ni}sza od -20°C, osadzanie pyłu, wstrz�sy w 
miejscu monta}u/eksploatacji wentylatora. 

• Prac� w pobli}u płomieni / z płomieniami lub gor�cymi 
gazami. Wentylatora nie wolno u}ywa� jako elementu 
hamuj�cego rozprzestrzenianie si� zapłonu lub płomieni. 

• Prac� na wolnym powietrzu bez zabezpieczenia przed 

działaniem czynników atmosferycznych, pogodowych i 
promieniowaniasłonecznego. 

• Tłoczenie cz�stek obcych. 

• Kompresj� adiabatyczn� i fale uderzeniowe, uderzenie 
pioruna, fale elektromagnetyczne, promieniowanie 
jonizuj�ce, ultrad{wi�ki. 

 
Wykonania specjalne: 

Wykonaniaspecjalnedou}ytkuwkraczaj�cegopozazasto- 
sowaniaopisanewniniejszejinstrukcjimog�by�dost�pne 
nazapytanie.Wprzypadkuurz�dzeEspecjalnychnale}y 
uwzgl�dni�iprzestrzega�zasadpodanychwdodatkowo 
doł�czonychinstrukcjachobsługiimonta}u.Wniektórych 
punktachró}ni�si�oneodniniejszejinstrukcjiobsługiimon- 
ta}u. 

 

WentylatorySiGa-
Techwyró}niaj�si�wysokimstopniembezpieczeEstwapracy.P
oniewa}wentylatorys�maszynamio 
bardzodu}ejwydajno[ci,wceluunikni�ciaobra}eE,uszkodzeE
mieniaorazuszkodzeEsamejmaszynynale}y[ci[le 
przestrzega� ni}ej podanych zasad bezpieczeEstwa. 

 
1.2 Zagro}enia mechaniczne 

Zagro}eniamechanicznestwarzaneprzezwentylatory SiGa-
Techzostałyzminimalizowane,poniewa}maszynyte 
odpowiadaj�aktualnemustanowiwiedzyipost�putechno- 
logicznegoorazspełniaj�wymaganiazzakresubezpieczeE- 
stwaiochronyzdrowia.Abywykluczy�ryzykaresztkowe 
uwarunkowaneobsług�,zalecamystosowaniewzgl�dnie 
noszenieodpowiedniegowyposa}eniaochronnegowe 
wszystkichfazachu}ytkowaniaurz�dzenia(prosimy 
przestrzega� ni}ej podanych zasad). 

 
1.3 Zagro}enia elektryczne 

Przedrozpocz�ciempracelektrycznychurz�dzeniewka}- 
dymprzypadkumusizosta�odł�czoneizabezpieczone 
przedponownymwł�czeniem.Nale}ysprawdzi�braknapi�- 
cia.Niemo}edoj[�równie}dopowstaniaładunkuelektro- 
statycznego. 

 
1.4 Zagro}enie wynikaj�ce z si�gania do wn�trza 

urz�dzenia i nieoczekiwanego rozruchu 

Obracaj�cesi�cz�[cistwarzaj� we wn�trzu pracuj�ce- 
gourz�dzeniawysokieryzykoobra}eE.Przedotwarciem 
urz�dzenia,si�gni�ciemdojegown�trzalubwprowadza- 
niemdoniegonarz�dzinale}yzawszewył�czy�urz�dzeniei 
odczeka�dopełnegozatrzymaniasi�wszystkichruchomych 
cz�[ci.Wprzeci�gutegookresuczasuurz�dzeniemusiby� 
wsposóbniezawodnyzabezpieczoneprzedponownym 
uruchomieniem. 

Ponadtonale}yzapewni�,abyniewyst�piła}adnanie- 
bezpiecznasytuacjawnast�pstwie ponownego rozruchu 
poprzestoju,np.wskutekprzerwaniadopływuenergiilub 
blokady. 

 
1.5 Masa, bezpieczna podstawa 

Zwłaszczapodczastransportuiustawianiaurz�dzenia 
wyst�puj�zagro}eniajegoprzewróceniemsi�iupadku. 
Patrz2.1-Transportiobchodzeniesi�zmaszyn�,oraz3.2 

- Ustawianie, monta}. 
 

1.6 Zasysanie 

Wentylatory wytwarzaj� silne ssanie. 

Ostrze}enie! 
Na kró�cu wlotowym mog� zosta� zassane przed- 
mioty, elementy odzie}y a tak}e włosy. Ryzyko 
obra}eE! 
Podczas pracy urz�dzenia nie przebywa� w po- 
bli}u otworu wlotowego. Wentylatora nie wolno 
eksploatowa� z otwartym kró�cem wlotowym i 
dlatego musi by� on osłoni�ty kratk� ochronn� 
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według normy DIN EN ISO 13857. 
(Ryzyko obra}eE ze strony wirnika!). 

 
1.7 Wydmuchiwanie 

Ostrze}enie! 
Na kró�cu wylotowym wyst�puje bardzo silne wy- 
dmuchiwanie. Zassane przedmioty mog� zosta� 
wyrzucone z du}� pr�dko[ci� (Ryzyko obra}eE!). 
Wentylatory przeznaczone s� wył�cznie do 
przetłaczania czystego powietrza lub czystych 
mieszanek gazowo-powietrznych.Aby nale}ycie 
zapobiec zasysaniu ciał obcych lub zanieczysz- 
czeE, które mogłyby zosta� wydmuchni�te musz� 
by� one koniecznie odfiltrowane przed wlotem do 
wentylatora. 
Nie si�ga� do kró�ca wylotowego! 

 

2INFORMACJEOTRANSPORCIEIO

BCHODZENIUSI�ZMASZYN� 
 

2.1 Transport i obchodzenie si� z maszyn� 

• Przedmonta}emiwprowadzeniemmaszynydoeksploata- 
cjiwszystkiecz�[cinale}ysprawdzi�podwzgl�dem 
uszkodzeEtransportowych.Uszkodzonywentylatorstano- wi 
podwy}szony element ryzyka i z tego powodu nie powi- 
nien by� uruchamiany. 

• Wentylatora nie składowa� na wolnym powietrzu bez 
zabezpieczenia (chroni� przed wilgoci�). 

• Urz�dzenia d{wigowe dobrze przymocowa�.  U}ywa� 
tylkourz�dzeEd{wigowychichwytaj�cychładunek,które 
posiadaj�dostatecznyud{wig.Zabezpieczy�drogitrans- 
portowe. 

 

3INFORMACJEOWPROWADZENIU
MASZYNYDOEKSPLOATACJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.8 Układ ochronny silnika 

Ka}dysilnikATEXmusiby�zabezpieczonyprzedniedopusz- 
czalnymnagrzaniemsi�przezurz�dzeniekontrolnezgodne z 
wymaganiami dyrektywyATEX. 

Wprzypadkuzespołówdopracyzprzemiennikiemcz�stotli- 
wo[ciiwyposa}onychwsilnikEExdenale}ywtymwzgl�- 
dziekonieczniedodatkowoprzestrzega�wskazówekzawar- 
tych w podrozdziałach od 3.3.1. do 3.3.4. 

 
1.9 Hałas 

Poziomhałasuwytwarzanyprzezwentylatorniejestjedna- 
kowywcałymzakresiewydajno[ci.Emitowanypoziomhała- su 
podany jest w zał�czniku Dane Techniczne. 

Wokre[lonychniekorzystnychprzypadkachwymaganajest 
izolacjad{wi�kowa(u}ytkownikowizalecasi�przeprowa- 
dzenieodpowiednichpomiarów).Izolacjad{wi�kowamusi 
by�wykonanaprzezu}ytkownika,abyniedoszłodoprze- 
kroczeniaprawniedopuszczalnychwarto[cimaksymalnych na 
stanowiskach pracy w otoczeniu wentylatora. 

Jakiegokolwiekrodzajuizolacjad{wi�kowaniemo}eskut- 
kowa�wzrostemryzykawybuchuorazmusiby�zapewnione 
np.nieprzekroczenienajwy}szejdopuszczalnejtemperatury 
otoczenia wynosz�cej +40°C (wentylator). 

 
1.10 Obowi�zki u}ytkownika 

U}ytkownikinstalacjilubmaszynyzobowi�zanyjestdoeks- 
ploatacjimaszynyzgodniezdyrektyw�99/92/WE(ATEX 

137)orazwła[ciwymiprzepisamikrajowymi;oznaczatonp. 
wymógopisaniaryzykawdokumenciedotycz�cymochrony 
przeciwwybuchowej. 

 
[rodki,któremusz�by�podj�tewprzypadkuzapalenia/ 
wybuchu lub innego typu awarii: 

 

Je[li w otoczeniu zespołu lub w jego wn�trzu 
wyst�piła deflagracja, wybuch lub po}ar, to ze- 
spół nie mo}e by� dalej u}ywany niezale}nie od 
przyczyny wybuchu. W tym przypadku, jak rów- 
nie} w przypadku innych awarii zespół musi by� 
udost�pniony/przesłany do firmy SiGa-Tech 
celem przeprowadzenia dokładnego badania. 

 
3.1 Zasady podstawowe 

• Przed pierwszym i ka}dym ponownym  uruchomie- 
niemzespołunale}ydokładniesprawdzi�,czyjestonw 
prawidłowymstanie.Niewolnoeksploatowa�zespołów,u 
którychnp.przyodbiorzelubpodczasinstalacjistwierdzo- no 
uszkodzenia. 

• Ustawienie, monta}, eksploatacja i konserwacja mo}e 
by� wykonywana tylko przez regularnie szkolony perso- 
nel techniczny o odpowiednich kwalifikacjach i uprawni- 
eniach. Eksploatacja po wadliwym monta}u, konser-wacji 
lub nieuzgodnionejwymianie cz�[ci skutkuje 
u}ytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem i powoduje 
utrat� gwarancji. Zwi�zane z tym ryzyko ponosi wył�cznie 
klient lub u}ytkownik. 

 
Uwaga! 
Nale}y zapewni� niezawodn� ochron� przed wni- 
kaniem do wentylatora cz�stek obcych, rdzy, rdzy 
nalotowej i innych tlenków}elaza. 

 
3.2 Ustawianie, monta} 

• Ustawi� wentylator zabezpieczony przed wpływem 
czynników atmosferycznych, pogodowych, promienio- 
wania słonecznego. Wskazówki na temat ustawiania patrz 
podrozdział 1.1, U}ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

• Podczas ustawiania, monta}u i pó{niejszej eksploatacji 
wentylatora nie nara}a� go na drgania, wstrz�sy i 
uderzenia. Dopuszczalne warto[ci drgaE wentylatora: 
patrz ISO 14694, BV-3 

• Wentylatory seryjne ze stop�: 
w miejscu monta}u przykr�ci� do płaskiego, stabilnego 
podło}a o dostatecznej no[no[ci bez przenoszenia drgaE 
i obci�}enia wibracyjnego. 

• Posadowienie/monta} bez stopy wentylatorów 
SiGa-Tech w wykonaniu przeciwwybuchowym ze 
wzgl�dów bezpieczeEstwa nie jest mo}liwy! 

• Otwarte kró�ce wlotowe i wylotowe osłoni� kratkami 
ochronnymi według normy DIN EN ISO 13857. 

• Zadba� o dostateczn� wentylacj� silnika. 

• Dopuszczalne temperatury otoczenia: 

patrz 1.1 – U}ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

• Specjalne wskazówki dotycz�ce zespołów przewidzi- 
anych lub przeznaczonych do pracy z przemiennikiem 
cz�stotliwo[ci: patrz podrozdziały od 3.3.1 do 3.3.4. 
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3.3 Podł�czenie elektryczne 

Uwaga! 
Prace opisane w tym podrozdziale mog� by� 
przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych 
elektryków. Dobra� wymiary i dokona� wyboru 
przewodów przył�czeniowych oraz wykona� 
podł�czenie silnika według schematu poł�czeE w 
skrzynce zaciskowej oraz zgodnie z wła[ciwymi 
lokalnymi przepisami. 

 

• Wykonanie instalacji elektrycznej musi spełnia� 
wymagania normy EN 60079-14. 

• Nale}y zapewni� pełne wyrównanie potencjałów, tzn. 
dostateczne, wła[ciwe i fachowe uziemienie wszystkich 
cz�[ci przewodz�cych pr�d elektryczny. 

• Sprawdzi�, czy napi�cie sieciowe odpowiada parametrom 
podanym na tabliczce znamionowej. 

• Jako silniki nap�dowe stosowane s� wył�czne silniki 
indukcyjne trójfazowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

• Przył�cze przewodu ochronnego znajduje si� w skrzynce 
zaciskowej. 

• Dalsze informacje na temat instalacji i monta}u 
spełniaj�cego wymagania EMC podane s� we wskazów- 
kach zawartych w instrukcjach obsługi i monta}u 
dostawcy przemiennika cz�stotliwo[ci. 

• Zale}ny od wykonania zespołu czujnik termistorowy PTC 
znajduj�cy si� w silniku musi by� podł�czony i analizowa- 
ny zgodnie z zaleceniami producenta silnika. 

• Szczególne wskazówki dotycz�ce pracy z przemiennikiem 
cz�stotliwo[ci patrz podrozdział 3.3.1 do 3.3.4 

 
3.3.1 Szczególne wskazówki dotycz�ce pracy 

wentylatorówATEX z przemiennikiem 
cz�stotliwo[ci 

Uwaga: 
Z przemiennikiem cz�stotliwo[ci mog� pracowa� 
tylko silniki ognioszczelne i wzmocnioneozna- 
czone EEx de II2GD T4 135°C! 

 

WprzypadkuzespołówATEXdostosowanychdopracyz 
przemiennikiemcz�stotliwo[ciczujniktemperatury(czuj- nik 
termistorowy  PTC)  zainstalowanyw  silniku  musi  by� 
podł�czonydoodpowiedniegourz�dzeniakontrolnego 
dopuszczonego do zastosowaEATEX i poddawany analizie. 

 

Odpowiednies�przeka{nikiwyzwalaj�ce,spełniaj�ce 
kryteriadyrektywyIEC61508,którewprzypadkuzakłóce- 
nias�wstanieprzej[�naniezawodn�pozycj�bezpieczeE- 
stwa. 

 

Stykwyj[ciowyurz�dzeniawyzwalaj�cegonale}ypoł�czy� 
zodpowiednimwej[ciemzwalniaj�cymprzemiennikalub 
ustanowi�odpowiedniinny[rodekzaradczy,zapewniaj�cy, 
}ewył�czeniewentylatoraspełniawymaganiabezpieczeE- 
stwaipowrótdopozycjiwyj[ciowejmo}liwyjesttylkowtry- bie 
r�cznym. 

 

Bezpo[redniaanaliza  czujnika  termistorowego  przez 
przemiennikcz�stotliwo[cizregułyjestniedopuszczalnaw 
zastosowaniachATEX(wtymzakresienale}ykoniecznie 
przestrzega� instrukcji producenta przemiennika!). 

 

Uwaga! 
Podczas eksploatacji silnika nap�dowego z 
przemiennikiem cz�stotliwo[ci nale}y dodatkowo 
przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

• Z przemiennikiem cz�stotliwo[ci mog� by� eks- 
ploatowane tylko silniki „przewidziane do pracy  
z przemiennikiem cz�stotliwo[ci“ oznaczone 
symbolem EExde. 

• Je[li producent silnika nie podaje innych 
danych, to napi�cie zasilania przemiennika nie 
mo}e przekracza� 400 V a długo[� kabla 20 m. W 
przypadku wi�kszych długo[ci kabla, wy}szych 
napi�� zasilania i/lub specjalnych wymagaE EMC 
nale}y w razie potrzeby zastosowa� odpowied- 
nie dodatkowe [rodki zaradcze. W tej sprawie 
nale}y zwróci� si� do dostawcy przemiennika. W 
przypadku dodatkowo wymaganych komponen- 
tów filtracyjnych nale}y uwzgl�dni� dostateczny 
zapas miejsca w szafie sterowniczej. 

• Oplot ekranu w kablu przył�czeniowym musi 
by� poł�czony elektrycznie małoomowo nie- 
przerwanie i obustronnie tzn. na przemienniku 
cz�stotliwo[ci i silniku z układem uziemienia. Po 
stronie silnika nale}y zastosowa� odpowiednie w 
tym przypadku dławiki kablowe EMC, które kon- 
taktuj� si� małoomowo z ekranem kabla na całym 
obwodzie. 

 
3.3.2 Szczególne wskazówki dotycz�ce silników 

nap�dowych pracuj�cych z przemiennikiem 
cz�stotliwo[ci: 

• Silnik mo}e by� eksploatowany w poł�czeniu trójk�towym 
lub gwiazdowym w zale}no[ci od napi�cia wej[ciowego 
przemiennika. Miarodajne s� dane umieszczone na 
tabliczce znamionowej silnika. 

• Przemiennik cz�stotliwo[ci bez wykonania przeciwwybu- 
chowego lub z nieodpowiednimwykonaniem przeciwwy- 
buchowym nie mo}e by� eksploatowany w [rodowisku 
ATEX silnika/wentylatora. 

• Zakres nastaw pr�dko[ci obrotowej mo}e wynosi� od 35 
Hz do cz�stotliwo[ci maksymalnej. Eksploatacja z ni}sz� 
cz�stotliwo[ci� jest niedopuszczalna! 

• Nale}y bezwzgl�dnie przestrzega� instrukcji obsługi i 
konserwacji oraz zasad bezpieczeEstwa doł�czonych do 
ka}dego wentylatora przez dostawc� silnika nap�dowego. 
W szczególno[ci nale}y przestrzega� danych na temat 
maksymalnej długo[ci przewodów, która musi by� 
zachowania, cz�stotliwo[ci taktowania oraz napi�cia 
zasilania przemiennika. Dalsze wa}ne dane na temat 
najwy}szej dopuszczalnej wysoko[ci napi�cia impulsu, 
czasu wzrostu napi�cia i najwy}szej dopuszczalnej 
cz�stotliwo[ci przeł�czania podane s� w dokumentacji 
producenta silnika. 

• Zastosowane silniki EEx de II 2GDT4 135°C wyposa}one 
s� w „czujniki termistorowy (PTC) do wył�cznej ochrony“. 
Musi by� on podł�czony do urz�dzenia wyzwalaj�cego 
posiadaj�cego atestATEX i poddawany analizie, aby 

w przypadku wyst�pienia bł�du nast�piło niezawodne 
wył�czenie wentylatora (patrz 3.3.1). 

• Silnik mo}e by� poł�czony z przemiennikiem 
cz�stotliwo[ci tylko za pomoc� ekranowanego kabla o 
odpowiednim przekroju i z obustronnie uziemionym 
ekranowaniem na silniku i przemienniku cz�stotliwo[ci. 

• Zastosowanie przy silniku dławików kablowych 
spełniaj�cych wymagania EMC. 

• W przypadku szczególnych warunków [rodowiskowych, 
które powoduj� silne zanieczyszczenie wentylatora i 
u}ebrowania chłodz�cego silnik, wymagana jest regularna 
kontrola urz�dzeE. 
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3.3.3 Bezawaryjna praca wentylatora wymaga, aby 

przemiennik spełniał nast�puj�ce warunki: 
 

Uwaga! 
Zabronione jest eksploatowanie przetwornicy 
cz�stotliwo[ci bez odpowiedniego zabezpiecze- 
nia przeciwwybuchowego w [rodowiskuATEX 
silnika/wentylatora. Konieczne jest fachowe 
zainstalowanie, skonfigurowanie parametrów i 
eksploatowanie przetwornicy poza stref�ATEX. 

 

• Moc przemiennika musi by� równa lub wi�ksza od mocy 

PL silnika przy maks. cz�stotliwo[ci*) 

• Pr�d przemiennika musi by� równy lub wi�kszy od pr�du 
znamionowego silnika przy maks. cz�stotliwo[ci *) 

• Napi�cie wyj[ciowe przemiennika musi by� równe 
napi�ciuznamionowemusilnikaprzymaks.cz�stotliwo[ci*) 

• Cz�stotliwo[� impulsowania przemiennika musi by� 
równa lub wy}sza od 8 kHz, poniewa} ni}sza 
cz�stotliwo[� impulsowania mo}e skutkowa� wysokim 
poziomem hałasu silnika. 

• Zainstalowany w silniku termistor (PTC) do ochrony 
wył�cznej musi by� podł�czony do odpowiedniego 
urz�dzenia kontrolnego dopuszczonego do zastosowaE 
ATEX i poddawany analizie. Nie wolno go podł�cza� 
bezpo[rednio do przemiennika! Odpowiednie s� 
przeka{niki wyzwalaj�ce, spełniaj�ce kryteria dyrektywy 
IEC 61508, które w przypadku zakłócenia (niezawodnie) 
przechodz� na pozycj� bezpieczeEstwa. 

• Przeł�cznik wyj[ciowy urz�dzenia wyzwalaj�cego nale}y 
poł�czy� z odpowiednim wej[ciem zwalniaj�cym prze- 
miennika lub ustanowi� odpowiedni inny [rodek 
zaradczy, zapewniaj�cy, }e wył�czenie spełnia 
wymagania bezpieczeEstwa i powrót do pozycji 
wyj[ciowej mo}liwy jest tylko w trybie r�cznym. 

• Je[li producent silnika nie podaje innych danych, to 
napi�cie zasilania przemiennika nie mo}e przekracza� 
400 V a długo[� kabla 20 m. W przypadku wi�kszych 
długo[ci kabla, wy}szych napi�� zasilania i/lub specjal- 
nych wymagaE EMC nale}y w razie potrzeby zastosowa� 
odpowiednie dodatkowe [rodki zaradcze. W tej sprawie 

Podł�czenie silnika wykonuje si� według schematu 
poł�czeE w skrzynce zaciskowej oraz zgodnie z 
wła[ciwymi lokalnymi przepisami. 

• Kableprzył�czeniowenale}y uło}y�jaknajkrócej,wmiar� 
mo}liwo[ci bez po[rednich punktów zaciskowych oraz  
bez urz�dzeE wtykowych. 

• Kable silnikowe i analizuj�ce PTC mi�dzy silnikiem a 
wyj[ciem przemiennika cz�stotliwo[ci musz� by� ekrano- 
wane oraz zwymiarowane i podł�czone zgodnie z 
aktualnymi przepisami. W szczególno[ci nale}y zwróci� 
uwag� na prawidłowo[� poł�czeE elektrycznych pod 
wzgl�dem kompatybilno[ci elektromagnetycznej (EMC) 

z nieprzerwanym ekranowaniem kabli od przemiennika 
cz�stotliwo[ci do skrzynki zaciskowej silnika. 

• W skrzynce zaciskowej silnika oplot ekranu musi by� 
podł�czony przewodz�co małoomowo z u}yciem odpo- 
wiednich dławików kablowych EMCATEX. yle 
kontaktuj�ce, otwarte ekranowania mog� znajdowa� si� 
pod napi�ciem i w niekorzystnym przypadku mog� 
skutkowa� powstaniem iskier. 

• Oplot ekranu musi by� poprowadzony w szafie sterow- 
niczej w miar� mo}liwo[ci bez po[rednich punktów 
zaciskowych lub urz�dzeE wtykowych bezpo[rednio do 
przemiennika cz�stotliwo[ci i tam trwale i małoomowo 
poł�czony z układem przewodu ochronnego. 

• Nale}y bezwzgl�dnie przestrzega� zasad bezpieczeEstwa 
oraz instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych przez 
dostawc� przemiennika cz�stotliwo[ci, a tak}e danych 
zawartych w podr�cznikach u}ytkowania. 

• Na tabliczce znamionowej silników ognioszczelnych i 
wzmocnionych podane s� dane graniczne obowi�zuj�ce 
dla pracy z przemiennikiem. 

Dalsze informacje podane s� w dokumentacji silnika. 

Na przemienniku nale}y koniecznie ustawi� przyporz�d- 
kowanie U/f zgodnie z wykresem. 

 
UB 

nale}y zwróci� si� do dostawcy przemiennika. W przy- 
padku dodatkowo wymaganych komponentów filtracyj- 
nych nale}y uwzgl�dni� dostateczny zapas miejsca w 

 
szafie sterowniczej. 

zakazane 

 
 

0 fB 

obszar 
zakazany 

Wskazówka! 
Je[li dostarczany jest pakiet przetwornicy cz�sto- 
tliwo[ci, nie jest on przeznaczony do ustawienia 

 

i eksploatacji w [rodowiskuATEX i nale}y go 
konieczne fachowo zainstalowa�, skonfiguro- 
wa� parametry i eksploatowa� poza stref�ATEX. 
Nale}y bezwzgl�dnie przestrzega� informacji 
zawartych w instrukcji eksploatacji i monta}u 
przetwornicy cz�stotliwo[ci. 

 
• Je[li w zakresie dostawy znajduje si� filtr do ochrony 

silnika, to musi by� on zainstalowany zgodnie z zasadami 
podanymi w instrukcji monta}u wydanej przez producenta 
przemiennika/filtra silnikowego. 

• Dalsze informacje na temat instalacji i monta}u 
spełniaj�cego wymagania EMC podane s� we wskazów- 
kach zawartych w instrukcjach obsługi producenta 
przemiennika cz�stotliwo[ci. 

*) Warto[ci patrz tabliczka znamionowa. 
 

3.3.4 Szczególne wskazówki dotycz�ce podł�czania 
i uruchamiania wentylatora / silnika nap�dowego 
do pracy z przemiennikiem cz�stotliwo[ci 

• Czynno[ci opisane w tym podrozdziale mog� by� 
wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. 

• Na przemienniku nie wolno w }adnym wypadku ustawia� 
cz�stotliwo[ci (pr�dko[ci obrotowej) przekraczaj�cej 
maksymaln� warto[� cz�stotliwo[ci f podan� na tabli- 
czce znamionowej ! ! W przeciwnym wypadku mo}e doj[� 
do przeci�}enia silnika albo do zniszczenia wentylatora z 
powodu zbyt wysokiej pr�dko[ci obrotowej wirnika. 

• Na przemienniku nale}y bezwzgl�dnie wykluczy� 
mo}liwo[� stacjonarnej pracy poni}ej cz�stotliwo[ci 35Hz. 

• W dolnym zakresie cz�stotliwo[ci nie mo}e wyst�pi� 
specjalne podwy}szenie napi�cia (boost), poniewa} uz- 
wojenie mo}e si� silnie nagrza� przy niewielkiej 
wydajno[ci chłodzenia łopatki wentylatora. 

• Nale}y przestrzega� danych zawartych w podr�cznikach 
u}ytkowania dostarczanych przez dostawc� przemien- 
nika. Otwarte ekranowanie mo}e spowodowa� napi�cia, 
skutkuj�ce w niekorzystnym przypadku powstaniem iskier. 

• Temperatura otoczenia silnika/wentylatora wynosi min. 
-20°C, maks. +40°C. Podczas przestoju lub pracy w 
}adnym wypadku nie mo}e wyst�pi� wy}sza lub ni}sza 
temperatura otoczenia. 

• Nie dopu[ci� do wyst�powania agresywnych warunków 

[rodowiskowych, wysokiej wilgotno[ci powietrza lub 
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silnych zmian temperatury, które mog� spowodowa� obro- 
szenie silnika/wentylatora. 

• Wentylatory winny by� zlokalizowane tylko wewn�trz 
pomieszczeE, w przypadku umieszczenia na zewn�trz 
wymagane s� odpowiednie zadaszenia ochronne. Nie 
wolno przekracza� dopuszczalnego zakresu temperatur. 

• Sytuacja monta}owa nie mo}e wpływa� negatywnie na 
system wentylacyjny silnika nap�dowego. Odst�p mi�dzy 
osłon� wentylacyjn� silnika nap�dowego a elementami 
systemu musi wynosi� przynajmniej połow� [rednicy 
otworu osłony wentylacyjnej. 

• Monta} wentylatora, z którego wynika pionowe poło}enie 
osi silnika jest niedozwolony w przypadku regulowanych 
cz�stotliwo[ciowo silników wentylatorów typoszeregu 
ATEX! 

3.4 Poł�czenie wentylatorów trójfazowych 

4.2 Praca z przemiennikiem cz�stotliwo[ci 

Dzi�kizastosowaniu  przemiennika  cz�stotliwo[ci  mo}liwy 
jestszerokizakresnastawpr�dko[ciobrotowej,przyczym 
ró}nicapr�dko[ci obrotowych mi�dzy biegiem jałowym 
amaksymalnymobci�}eniemwentylatorówispr�}arek 
bocznokanałowychjestniewielkaizale}naodobci�}enia. 
Czynno[ciregulacyjnewymagaj�ceingerencjiwparametry 
przemiennika(np.regulacjapr�dko[ciobrotowej) musz� 
by�staranniewykonane(iudokumentowane)przezspecja- 
listów,poniewa}bł�dnewarto[ciwniektórychkrytycznych 
parametrachprzemiennika(jaknp.cz�stotliwo[�graniczna 
charakterystykiwyj[ciowejprzemiennika)mog�skutkowa� 
podwy}szonympoborempr�du,przegrzaniem,uszkodze- 
niemuzwojeniai/lubwadliwymfunkcjonowaniemzastoso- 
waniaATEX. 

 
Prosimy przestrzega� równie} wskazówek zawartych w 
punkcie 3.3 (i nast.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
W2 U2 V2 

 
 

U1 V1 W1 

 
W2 U2 V2 

 
 

U1 V1 W1 

W przypadku nieprzestrzegania tego wymagania pr�d silni- 
ka wzrasta nieproporcjonalniei silnik nap�dowy nie osi�ga 
obrotów znamionowych. 

 
Uwaga! 
Na przemienniku w }adnym wypadku nie wol- 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

(L3) (L1) (L3) (L1) 

poł�czenie ∆ poł�czenieY 
(napi�cie niskie) (napi�cie wysokie) 

 
Kontrola kierunku wirowania 

Wł�czy�wentylator.Kierunekwirowaniawirnikamusiby� 
zgodny ze strzałk� umieszczon� na obudowie. 

Wprzypadkubł�dnegokierunkuwirowanianale}yzamieni� ze 
sob� L1 i L3. 

 
3.5 Zaciski dodatkowe 

W skrzynkach zaciskowych znajduj� si� doł�czone do 
dostawy schematy dla wszystkich poł�czeE. Dotyczy to rów- 
nie} termicznej ochrony uzwojenia. 

 
4 INFORMACJEOPRACYIU
{YTKOWANIU 

 
4.1 Zasady podstawowe 

Prosimyprzestrzega�wskazówekzawartychwpodrozdziale 
1.1dotycz�cychu}ytkowaniamaszynyzgodniezjejprze- 
znaczeniemorazzasadbezpieczeEstwaopisanychwpod- 
rozdziałach od 1.2 do 1.10. 

Je[lipodczaspracyzostanieprzekroczonypr�dznamiono- 

wysilnikanap�dowego,nale}ysprawdzi�,czywarto[�na- 

pi�ciasieciowegoicz�stotliwo[cisieciowejodpowiadapara- 

metrom urz�dzenia (tabliczka znamionowa silnika). 

Powył�czeniachochronnychtakichjaknp.zadziałaniesa- 
moczynnegowył�cznikasilnikowego,zadziałanieanalizato- 
raPTCprzysilnikachzczujnikiemtermistorowymPTClub 
wył�czenieochronneprzemiennikacz�stotliwo[ciprzyapli- 
kacjachATEXzjegozastosowaniem,ponowneuruchomie- 
nieurz�dzeniadozwolonejestdopieropowykryciuiusuni�- ciu 
przyczyny zakłócenia. 

Wprzypadkuwentylatorów,którenies�wykorzystywanew 
całejcharakterystyce,przyzbytmałymoporzesystemowym 
silnikmo}eby�przeci�}ony(zbytwysokipr�dpobierany).W 
tymprzypadkunale}yzdławi�strumieEobj�to[cizapomoc� 
przepustnicy zamontowanej po stronie tłocznej lub ssawnej. 
Wentylatorniemo}eby�nara}onynaobci�}eniawibracyj- ne, 
wstrz�sowe b�d{ uderzeniowe. 

no ustawia� wy}szej cz�stotliwo[ci (pr�dko[ci 
obrotowej), ni} cz�stotliwo[� (f) podana na 
tabliczce znamionowej, poniewa} albo dojdzie 
wtedy do przeci�}enia silnika albo mo}e doj[� do 
uszkodzenia wentylatora z powodu zbyt wysokiej 
pr�dko[ci obrotowej. Na przemienniku nie wolno 
tak}e ustawia� podwy}szenia napi�cia (tzw. bo- 
ost), poniewa} spowodowałoby to silne nagrzanie 
si� silnika nap�dowego. W celu ochrony silnika 
nap�dowego nale}y podł�czy� czujnik temperatu- 
ry na odpowiednich wej[ciach przemiennika. 
Aby zapewni� bezpieczn� i bezusterkow� eks- 
ploatacj�, nale}y bezwzgl�dnie przestrzega� 
wskazówek dotycz�cych instalacji oraz zasad 
bezpieczeEstwa, opisanych przez dostawc� 
przemiennika cz�stotliwo[ci w odpowiednich 
podr�cznikach obsługi i stosowania. 

 
Ochrona poprzez wył�cznik ochronny pr�dowy (wył�cz- 
nik ochronny ró}nicowy): 

Aktualneprzemiennikicz�stotliwo[ciIGBTpowoduj�zza- 

sadypr�dyupływowe>=3,5mA.Tegotypupr�dyupływowe 

mog�prowadzi�dobł�dnegozadziałaniasystemów,zabez- 

pieczonych wył�cznikiem ochronnym pr�dowym 30 mA. 

Wprzypadkuwyst�pieniabł�dupr�dyzakłóceniowemog� 
by�równie}odprowadzonejakopr�dstałypoprzezprze- 
wódochronny.Je[liwymaganajestochronawył�cznikiem 
ochronnymró}nicowympostroniezasilania,tokoniecznie 
musizosta�zastosowanyuniwersalny wył�cznik ochron- 
nyró}nicowy(typuB).Zastosowaniebł�dnegowył�cznika 
ochronnegoró}nicowegoinnegotypuni}Bwsytuacjiwyst�- 
pieniabł�dumo}emie�skutki[miertelnelubspowodowa� 
ci�}kie obra}enia. 

WceluspełnieniawymagaEnormyEN61800-5-1poł�cze- 
nieprzewoduochronnegomusiby�wykonanepodwójnie, 
poprzezosobnezaciskilubprzyzastosowaniuprzewodu 
ochronnego o minimalnym przekroju 10 mm² Cu. 

 
Praca i podł�czenie do publicznych sieci zasilaj�cych: 

Wi�kszo[�przemiennikówcz�stotliwo[ciprzewidzianych 
jestdopracyzprzemysłowymisieciamizasilaj�cymi.Je[li 
przemiennikmaby�podł�czonybezpo[redniodopublicznej 
siecizasilaj�cejizniejpodczaseksploatacjizasilany,mo}e 
by�koniecznezastosowaniedodatkowych[rodkówprzeciw- 
zakłóceniowychtakichjaknp.zainstalowaniedławikasie- 
ciowegowprzewodziezasilaniazsieci.Dalszeinformacje 
zawarte s� w zaleceniach producenta przemiennika. 
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5 INFORMACJEOKONSERWACJI 
 

5.1 Zasady podstawowe 

Przedipowykonaniuczynno[cikonserwacyjnych,naprawie 
lubwymianiecz�[ci,wentylatorówATEXfirmySiGa-
Techwolnou}ywa�tylkozgodniezprzeznaczeniem(patrzpodro
z- dział 1.1). 

Przedrozpocz�ciemka}dejczynno[cikonserwacyjnej,na- 
prawie lub wymianie  cz�[ci  nale}y  zapewni�,  abywirnik 
wentylatorabyłzatrzymanyiwentylatorbyłwsposóbnie- 
zawodnyzabezpieczonyprzedponownymrozruchem.Na 
przykładmusiby� przerwanezasilanieelektryczne,najlepiej 
poprzez rozł�czenie zacisków. 

Podczasprzegl�du,czyszczenia,obsługitechnicznejlub 
naprawyniemo}ewyst�powa�lubpowsta�zagro}eniewy- 
buchowe. 

Cz�[cizu}ywalnepodlegaj�konserwacjizgodniezzalecan� 
cz�stotliwo[ci�czynno[cikonserwacyjnych(patrzpodroz- 
działyod5.2do5.7).Okresu}ytkowaniacz�[cizu}ywalnych 
(ło}yskakulkoweifiltry)zale}yodilo[cigodzinpracy,obci�- 
}enia i innych wpływów, takich jak temperatura itp. 

Nale}yzapewni�dost�p,ułatwiaj�cyprzeprowadzanieregu- 
larnych konserwacji. 

Czynno[cizaradcze,przegl�diobsług�techniczn�mo}e 
wykonywa�tylkodostateczniewykwalifikowanyiregularnie 
szkolonypersoneltechniczny.Opróczinstrukcjiobsługida- 
negourz�dzeniaorazinstrukcjiizaleceEdlacałejinstalacji 
nale}y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

 
5.2 Cz�stotliwo[� przegl�dów i konserwacji: 

Wzale}no[ciodgodzinpracy,obci�}eEiwarunkówpra- 
cyu}ytkownikmusisamokre[li�wymagan�cz�stotliwo[� 
czyszczenia, przegl�dów i konserwacji. 

 
Natychmiastowy przegl�d i konserwacja: 

W przypadku wyst�pienia wibracji i drgaE, spadku wydajno- 

[ci. 
 

Uwaga! 
Zalecamy zlecenie wykonania napraw producen- 
towi. Producent nie ponosi odpowiedzialno[ci 
i nie udziela gwarancji w przypadku napraw, 
modyfikacji i wymiany komponentów przez osoby 
trzecie. 

 
W przypadku ka}dego przegl�du / konserwacji oraz 
naprawy lub wymiany cz�[ci nale}y przeprowadzi� 
nast�puj�ce czynno[ci: 

• Kontrolawzrokowaprzedewszystkimruchomychelemen- 
tówwentylatoratakichjakwirnik,pokrywaobudowywenty- 
latora/dyszawlotowapodwzgl�demwyst�powaniamo}li- 
wychuszkodzeE,[ladówzatarcia,zu}ycia,p�kni��,zła- 
maE,deformacji,prawidłowegostanuuziemienia,promie- 
niowych pier[cieni uszczelniaj�cych wału itd. 

• Kontrolaszczelinypier[cieniowejmi�dzydysz�wirnikaa 
dysz� wlotow� na pokrywie wentylatora. 

 

Typ maszynySGT-BF: 

minimalna szczelina 2,0 mm 
 

• Je[liwentylatoryATEXb�d�składowanejakourz�dzenia 
zapasowe,tonale}ymie�nauwadze,}eniektórezawar- 
tewnichkomponentyposiadaj�ograniczon�składowal- 
no[�.Odnosisi�toprzedewszystkimdoło}yskkulkowych, 
którychokresu}ytkowaniazale}ynp.odzastosowanego 
smarowania.Jesttouwarunkowanetypemło}yskorazty- 
pemurz�dzenia,atak}ewarunkamiiokresemskładowa- 

niaproduktufirmySiGa-
Tech.Informacjinatentematdotycz�cychokre[lonegotypuud
zielabezpo[rednio producent. 

• Dokumentacj�czynno[ciprzegl�dowychikonserwacyj- 
nychnale}yprowadzi�wsposóbci�gły,chronologicznyi 
kompletnyzpodaniemdanychosobywykonuj�cejokre- 
[lon�czynno[�.Dokumentacjamusizawiera�zwłasz- 
czainformacjeozakłóceniachwpracy,podj�tych[rodkach 
zaradczychorazospełnieniuwszystkichobowi�zuj�cych 
przepisówiwymagaEproducenta.Docelówprowadzenia 
dokumentacjizalecamywykorzystanieksi�}kiobsługi,któ- r� 
nale}y przechowywa� w bezpiecznym miejscu. 

 
5.3 Ło}yska kulkowe 

Okresu}ytkowaniało}ysk:obowi�zuj�wył�czniedanei 
wskazówkiproducentasilnikaATEX(patrzrównie}podroz- 
dział 5.7). 

Stanło}yskkulkowychmusiby�sprawdzanypodczaska}- dej 
konserwacji i musi by� on bez zarzutu. 

 
Wskazówka: 
Dane dotycz�ce godzin pracy odnosz� si� do 
znamionowej pr�dko[ci obrotowej i u}ytkowania 
zgodnie przeznaczeniem, nie dotycz� np. sytu- 
acji cz�stego uruchamiania i zatrzymywania. W 
zale}no[ci od warunków pracy mo}e by� koniecz- 
na wcze[niejsza wymiana ło}ysk. 

 

ZalecamyPaEstwuwymian�ło}yskkulkowychpoupływie 
dwóchlat.Terminywymianło}yskkulkowychzale}�wpraw- 
dzieodwarunkówroboczychimog�by�onekonieczne 
pó{niej,alerównie}znaczniewcze[niej.Le}ytowzakresie 
ocenystopniabezpieczenstwaprzezu}ytkownika,byustali� na 
własn� odpowiedzialno[� ten termin wymiany ło}ysk. 

 
5.4 Uszczelnienia i promieniowe pier[cienie uszczelnia- 

j�ce wałów 

Zewzgl�dówbezpieczeEstwaelementyuszczelniaj�cei 
promieniowepier[cienieuszczelniaj�cewałówmusz�by� 
wymienianenierzadziejni}podczaska}dejkonserwacji,na- 
prawielubwymianiecz�[ci,przyktórejdoszłodootworzenia, 
wyj�cialubinnejzmianyelementówuszczelniaj�cych.Wy- 
równaniepotencjałówmusiby�sprawdzanepodczaska}dej 
konserwacjiipojejzakoEczeniumusiby�wprawidłowym 
stanie.Zastosowane[rodkizaradczeniemog�spowodowa� 
np. przesuni�cia stref. 

Stanpromieniowychpier[cieniuszczelniaj�cychwałymusi 
by�sprawdzanypodczaska}dejkonserwacjiimusiby�on bez 
zarzutu. 

 
5.5 Filtr dokładny 

StopieEzanieczyszczeniamatfiltracyjnychnale}yspraw- 
dza�wregularnychodst�pachczasuwzale}no[ciodwa- 
runkóweksploatacji/otoczenia.Oznaczato,}eu}ytkownik musi 
zapewni� przepustowo[� filtrów. 

 
5.6 WirnikATEX 

Wywa}enieorazbicieczołoweipromieniowewirnikanie 
mo}epogorszy�si�wskutekprzeprowadzeniakonserwacji, 
naprawy lub wymiany cz�[ci. 

Wirniknale}ywymieni�najpó{niejwprzypadkuwyst�pienia 
wyra{niedaj�cychsi�stwierdzi�wibracji/drgaElubwyra{- 
negorozpoznawalnegomechanicznegostarcialubuszko- 
dzeE. 

Do[ci�gni�ciawirnikau}ywa�odpowiedniegonarz�dzia 
[ci�gaj�cego.Napia[ciewirnikawyst�puj�rowkilubgwint 
przewidzianydozamocowaniategotypunarz�dzia.Zakła- 
danie wirnika na wał musi odbywa� si� bez uderzeE. 
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5.7 SilnikiATEX 

SilnikiATEXmo}nawymienia�tylkojakokompletnejednost- 
ki.Zgodnieznorm�ENISO60079naprawau}ywanychsilni- 
kówATEX odbywa si� wył�cznie przez samego producenta. 

Powymianiesilnikamusizosta�przywróconadokładna 
współosiowo[�wszystkichcz�[cipoł�czonychzwałemsilni- ka 
lub stykaj�cych si� z nim. Patrz równie} podrozdział 5.6. 

 
5.8 Czyszczenie 

Czyszczenieniemo}espowodowa�uszkodzeElubzmian 
wurz�dzeniuijegokomponentach,któreobni}aj�bezpie- 
czeEstwoinegatywniewpływaj�naochron�zdrowiaoraz nie 
mo}e pogorszy� np. wywa}enia wirnika. 

Doczyszczenianiewolnou}ywa�[rodków/narz�dzi,które 
mog�spowodowa�powstanieładunkuelektrostatycznego lub 
stanowi� inny element ryzyka. 

 
5.9 Naprawa i wymiana cz�[ci w produktachATEX firmy 

SiGa-Tech. 

Zwracamyuwag�,}ewodniesieniudou}ywaniacz�[ciza- 
miennychorazosprz�tudowentylatorówwwykonaniuprze- 
ciwwybuchowympochodz�cychznaszejfirmykoniecznie 
musz�by�przestrzeganeregulacjeobowi�zuj�cenaobsza- 
rzeUniiEuropejskiejlubodpowiednieprzepisykrajowe. 

Dostawa cz�[ci zamiennych 
 

Wprzypadkuka}degozgłoszeniazapotrzebowanianacz�[ci 
zamiennedoproduktu ATEXfirmySiGa-Techzawszeprosimy 
opodanienamnumeruseryjnegotegoproduktu.Znajduje si� 
onnatabliczceznamionowejumieszczonejnaobudowie 
wentylatora. 

 
Uwaga! 
W zamówieniu prosimy poda�: 
Nr urz�dzenia (tabliczka znamionowa), 
Typ urz�dzenia (tabliczka znamionowa) 

 
 

Poło}enia obudowy 

Poło}enieobudowywentylatoramadecyduj�ceznaczenie 
przyzamawianiuniektórychcz�[cizamiennych.Poło}enie 
wentylatoranale}y ustali� patrz�c na stron� ssawn�. Cz�[ci 
zamiennenale}yzamawia�odpowiedniodokierunkuobro- tów. 

Obroty w prawo =Ar do Dr        Obroty w lewo = El do Hl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. Na obszarze Unii Europejskiej we wszystkich 
paEstwachczłonkowskichobowi�zuj�odpowiednieprawnei 
urz�dowewytyczneiregulacje,którewtymsamymzakresie 
musz� by� przestrzegane. 

El Fl 

 

PozaUni�Europejsk�nabywca,sprzedawcaiu}ytkownik 
musiprzestrzega�praw,przepisówiregulacjiurz�dowych 
dotycz�cychochronyprzeciwwybuchowej,obowi�zuj�cych 

 
Cr Dr 

 
Gl Hl 

wmiejscueksploatacjidanegoproduktuATEXfirmySiGa-Tech. 
 

Zalecamy,abyszczególniewprzypadkupotrzebywykona- 
nianaprawlubwymianycz�[ciwwentylatorzeATEXfirmy SiGa-
Techprzesła�godonaszegozakładu. 

 

Otrzymaj�PaEstwoodnaskompletn�analiz�stanutech- 
nicznegoł�czniezzaleceniemnajbardziejodpowiedniego 
sposobupost�powania.PonadtodostarczymyPaEstwuin- 
formacjeomo}liwo[ciachsprowadzeniaproduktudoopty- 
malnegostanu.Je[lidalszaeksploatacjalubnaprawanie 
byłabyzalecana,zaoferujemyPaEstwunoweurz�dzenie 
odpowiednie do danego przypadku zastosowania. 

 

W przypadku potrzeby do dyspozycji jest nasz serwis 
(serwis@sigatech.pl). 

 
 

Odst�pstwoodsposobupost�powaniasłu}�cemuzachowa- 
niubezpieczeEstwa,ochroniezdrowialubochronieprzeciw- 
wybuchowejmo}espowodowa�utrat� gwarancjiorazpono- 
szenia odpowiedzialno[ci przez firm� SiGa-Tech. 

Zgodniezobowi�zuj�cymstanemprawnymodpowiedzial- 
no[�zabezpieczeEstwoiochron�zdrowiapodczaspracy 
orazzabezpieczn�ibezawaryjn�eksploatacj�ponosiu}yt- 
kownik urz�dzenia. 

Zgodniezdyrektyw�ATEXdotycz�c�ochronyprzeciwwy- 
buchowejorazwynikaj�cychzniejregulacjiinormistniej� 
wytycznedotycz�ce  dopuszczalnychi  niedopuszczalnych 
kombinacjimateriałów.Niedopuszczalnekombinacjemate- 
riałówmog�spowodowa�,}e[rodkikonstrukcyjne,maj�ce 
zapewnia�ochron�przeciwwybuchowaproduktub�d�nie-
skuteczne.  W  nast�pstwie  tego  mo}e  znacznie  
wzrosn��ryzyko wybuchu stwarzane przez produktyATEX. 

Wykazycz�[cizamiennychdourz�dzeEnieposiadaj�cych 
wykonaniaprzeciwwybuchowegoniemaj�zastosowaniado 
urz�dzeEATEXiztegowzgl�dus�wtymzakresieniewa}- ne. 

Zalecenie:U}ycieoryginalnychcz�[cizamiennychfirmy SiGa-
Techułatwiazastosowaniesposobupost�powaniaoniskim 
stopniu ryzyka. 
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6 INFORMACJEZWI�ZANEZBEZPIE-

CZECSTWEMDOTYCZ�CEWYŁ�CZE-

NIAZEKSPLOATACJIIDEMONTA{U 

 
Rozł�czeniewszystkichpoł�czeEelektrycznychorazwszyst- 
kie elektrotechniczne  czynno[ci zwi�zane  z  wył�czeniem 
maszynyzeksploatacjimog�by�przeprowadzonewył�cz- nie 
przez specjalistów elektryków. 

Demonta}dozwolonyjestdopierowtedy,gdycałkowicie 
zatrzymaj�si�wszystkiecz�[ciwiruj�ceiniejestmo}liwe 
ponowne uruchomienie. 

Wodniesieniudodemonta}uiodtransportowaniamusz�by� 
przestrzeganezaleceniapodanewpodrozdziale2.1Trans- port 
i obchodzenie si� z maszyn�. 

Utylizacjamaszynymusiby�przeprowadzonawsposóbfa- 
chowy. 

7 ODPOWIEDZIALNO[�IWYŁ�CZENIE

ODPOWIEDZIALNO[CI 
 

Odpowiedzialno[�zau}ytkowaniezespołuzgodniezjego 
przeznaczeniem spoczywa na jego u}ytkowniku. 

FirmaSiga-
Technieponosi}adnejodpowiedzialno[cizau}ywaniejejzespoł
ówielementówniezgodnezprzeznaczeniem. 

Dotyczytozwłaszczaspecjalnegou}ytkowaniaiszczegól- 
nychwarunkówpracy,któreniezostaływyra{nieuzgodnione z 
firm� SiGa-Tech. 

PonadtofirmaSiGa-Technieponosi}adnejodpowiedzialno[ci 
zamodyfikacjelubprzebudowydostarczonegourz�dzenia 
lubakcesoriów,zwłaszczaje[limodyfikacjetemog�nega- 
tywnie wpłyn�� na ochron� przeciwwybuchow�. 

FirmaSiga-Technieponosirównie}odpowiedzialno[ciza 
zaniedbanepracekonserwacyjneinaprawy,pracekonser- 
wacyjneinaprawyprzeprowadzonenieprawidłowo,zopó{- 
nieniemlubprzeprowadzoneprzezinneosobyni}personel 
technicznyfirmySiGa-
Techorazzamo}liweskutkitakiegopost�powania.
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WENTYLATOR BIOGAZU 

 

 

Oczyszczalnia [cieków 
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SiGa-Tech SpóCka z ograniczon� 
odpowiedzialno[ci� Sp. k. 
Maszków 147 32-095 Iwanowice 

 

Maszków, grudzieE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
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SPISTRE�CI 

1 INFORMACJE O MASZYNIE 

2 INFORMACJE O TRANSPORCIE 
I OBCHODZENIU SI� Z MASZYN� 

3 INFORMACJE O WPROWADZENIU MASZYNYDO 
EKSPLOATACJI 

4 INFORMACJE O PRACYI U�YTKOWANIU 

5 INFORMACJE O KONSERWACJI 

6 INFORMACJE ZWI�ZANE Z BEZPIECZE�STWEM 
DOTYCZ�CE WYŁ�CZENIAZ EKSPLOATACJI I 
DEMONTA�U 

7 ODPOWIEDZIALNO�� I WYŁ�CZENIE 
ODPOWIEDZIALNO�CI 

 
 
�

Niniejszainstrukcjaobsługiimonta�umusiby�zawszedo- 
st�pnadlapersoneluobsługi.Przedmonta�emiwł�czeniem 
wentylatoradoeksploatacjinale�ydokładnieprzeczyta�ni- 
niejsz� instrukcj� obsługi i monta�u. 

�

Zmianyzastrze�one.Wraziew�tpliwo�cinale�yskontakto- 
wa�si�zproducentem.Niniejszadokumentacjajestchronio- 
naprzezprawoautorskie.Niewolnojejudost�pnia�osobom 
trzecimbezwyra�niejipisemnejzgodyproducenta.Niedo- 
zwolonajestjakakolwiekformapowielanialubrejestrowania 
oraz zapisywanie w formie elektronicznej. 

�
1INFORMACJEOMASZYNIE 

�

Adres jednostki odpowiedzialnej podany jest na 
stronie tytułowej. 

 

 

Parametrytechniczneprzedstawionew 
instrukcjidotycz�wykonaniaseryjnego.Dokładne dane 
dotycz�ce Pa�stwa wentylatora znajduj� si� w zał�czniku 
“Dane techniczne wentylatorów”. 

�
Tabliczka znamionowa 

Wodniesieniudopodł�czania,konserwacjiorazzamawiania 

cz��cizamiennychobowi�zuj�wył�czniedanezawartena 

tabliczceznamionowej.Natabliczceznamionowejwentyla- 

torapodanyjestrównie�numerseryjnyurz�dzeniaorazjego 

rokprodukcji.Parametryelektrycznepodanes�natablicz- 

ceznamionowejsilnika.Dlacałegowentylatoraobowi�zuj� 

daneztabliczkiznamionowejwentylatora.Ztymzakresie 

podporz�dkowana jest jej tabliczka znamionowa silnika. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1.1 U�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

EksploatacjawentylatorafirmySiGa-
Techwwykonaniuprzeciwwybuchowymzgodniezdyrektyw�94
/9/WEdozwolona 
jesttylkowkrajachlubobszarachgospodarczych,wktórych 
obowi�zujetadyrektywalubuznanajestprawniebezogranicze�
. 

 
Przebudowalubzmianywwentylatorzewprowadzonymdo 
obiegu s� niedozwolone. 

Urz�dzenia,którychdotyczyniniejszainstrukcjiobsługii 
monta�uodpowiadaj�parametrompodanymnatabliczce 
znamionowejurz�dzeniatj.kategorii,typowiochronyprze- 
ciwwybuchowej, klasie temperaturowej itd. 

Poni�ejprzedstawionokategorieurz�dze�wedługdyrekty- 
wyATEX: 

�
Kategoria3G 
Urz�dzenie jest tak zaprojektowane i wykonane, aby za- 
pobiec powstawaniu �ródeł zapłonu podczas normalnego 
działania w obszarach zagro�onych wybuchem gazów (G). 

Kategoria3D 
Urz�dzenie jest tak zaprojektowane i wykonane, aby za- 
pobiec powstawaniu �ródeł zapłonu podczas normalnego 
działania w obszarach zagro�onych wybuchem pyłów (D). 

Kategoria 2G 
Urz�dzenie jest tak zaprojektowane i wykonane, aby 
zapobiec powstawaniu �ródeł zapłonu nawet w przypadku 
zakłóce� pracy urz�dzeniawobszarachzagro�onychwybu- 
chem gazów (G). 

Kategoria2D 
Urz�dzeniejesttakzaprojektowaneiwykonane,abyzapo- 
biecpowstawaniu�ródełzapłonunawetwprzypadkuzakłó- 
ce�pracyurz�dzeniawobszarachzagro�onychwybuchem 
pyłów (D). 

Urz�dzeniakategorii1Glub1D(dostrefy0,strefy20)nie 
znajduj�si�wzakresiedostawfirmySiGa-Tech. 

�
Wedługdanychnatabliczceznamionowejurz�dzenia 
mog�by	u�ywanezgodniezprzeznaczeniemwjednej 
znast
puj�cychprzestrzenizagro�onychwybuchem 
(dokładna definicja podana jest w normie EN 1127-1): 

Strefa2 / 22 
Miejsce,wktórymjestmałoprawdopodobne,�eprzestrze� 
zagro�onawybuchemskładaj�casi�zmieszaninyzpowie- 
trzemsubstancjiłatwopalnychwformiegazu,pary,mgiełki 
lubpyłub�dziewyst�powa�przywykonywaniuzwykłych 
czynno�ci.Leczje�litowyst�pi,tob�dziesi�utrzymywa� tylko 
przez krótki okres czasu. 

Strefa 1 / 21 
Miejsce,wktórymjestprawdopodobne,�eprzestrze�zagro- 
�onawybuchemskładaj�casi�zmieszaninyzpowietrzem 
substancjiłatwopalnychwformiegazu,pary,mgiełkilubpyłu 
b�dziewyst�powa�sporadycznieprzywykonywaniuzwy- kłych 
czynno�ci. 

Grupa wybuchowo�ci II 
Urz�dzeniaelektryczneprzeznaczonedou�ytkuwmiejscach 
nie zagro�onych wybuchem metanu (innych ni� górnictwo). 

Typ zabudowy B lub C 
Wentylatorpodł�czonytylkozjednejstrony,tzn.postronie 
tłoczenia lub po stronie ssania (por. DIN 24163). 

Wewn�trzinazewn�trzwentylatorawyst�pujejednakowe 

�rodowisko wybuchowe. 

Typ zabudowy D 
Wentylatorpodł�czonyjestpostroniessaniaitłoczenia.W 
odniesieniudonieuszczelnionychzespołówiurz�dze�firmy 
SiGa-Techzastosowanietojestograniczonedoprzypad- ków, 
w których jednakowe �rodowiskowybuchowewyst�pu- je 
wewn�trz i na zewn�trz wentylatora. 

�

Podgrupa wybuchowo�ci IIAoraz IIB (por. DIN EN 50014). 

Klasytemperaturowe: 
Zgodniezdyrektyw�94/9/WEurz�dzenias�sklasyfiko- 
wanewedługmaksymalnychdopuszczalnychtemperatur 
powierzchni (klasy temperaturowe). Klasa temperaturowa 
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�

podanajestnatabliczceznamionowejurz�dze�.Warto�� 
klasynajwy�szejdopuszczalnejtemperaturypowierzchnima 
zastosowanietylkowtedy,gdyurz�dzeniejestu�ytkowane 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Modułwentylatoraorazsilnikmog�posiada�własnetablicz- 
kiznamionowe.Dlacałegozespołuwentylatoramazastoso- 
wanienajni�szakategoriaiklasatemperaturowawyst�puj�- ca 
w�ród jednej z jego cz��ci składowych. 

�
Przykłady oznacze�: 

�

II 3G cT3 – przykład podania kategorii i 
bezpiecze�stwa konstrukcyjnego według 
normy EN 13463-5 

�

EEx de IIBT4 – przykład podania typu ochrony 

przeciwwybuchowej 
�

Dlazespołuzsilnikiem,naktóregotabliczceznamionowej 
podanajestwarto��T3orazzmodułemwentylatora,naktó- 
regotabliczceznamionowejpodanajestwarto��T4maza- 
stosowanieklasaT3.Tasamazasadaodnosisi�gokategorii 
zespołu. 

�

Niektórezastosowaniaiwarunkipracymog�zwi�kszy�po- 
tencjałzagro�eniaiwinnyby�wcze�niejkoniecznieskonsul- 
towane i uzgodnione z firm� SiGa-Tech. 

�
U�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oznacza, �e: 

• Zespółustawionyjestprostopoziomo,tzn.modułwentyla- 
tora/wirnik z płyt� no�n� jest usytuowany pionowo 
wzgl�dempodłogi.Innepoło�enia/pozycjenies�mo�liwe. 

• Maksymalna temperatura tłoczonego medium nie mo�e 
przekracza� na wlocie +40° C. 

• Maksymalnatemperaturaotoczenianiemo�eprzekracza� 

+40° C. 

• Minimalna temperatura tłoczonego medium wynosi -20°C. 

• Kategoria urz�dze� 2G i 3G: 
Tłoczone medium i otoczenie nie zawiera substancji nisz- 
cz�cych materiał, jak np. kwasy, ługi, rozpuszczalniki, 
rdza nalotowa, tlenki �elaza, agresywne lub powoduj�ce 
�cieranie gazy, ciecze lub substancje stałe.Tłoczone 
medium nie zawiera substancji osadzaj�cych si�, przyle- 
piaj�cych si� lub skraplaj�cych si� oraz cz�stek obcych. 

• Kategoria urz�dze� 2D i 3D: 
Tłoczone medium i otoczenie nie zawiera substancji nisz 
cz�cych materiał, jak np. kwasy, ługi, rozpuszczalniki, 
rdza nalotowa, tlenki �elaza, agresywne lub powoduj�ce 
�cieranie gazy lub ciecze.Tłoczone medium nie zawiera 
substancji przylepiaj�cych si� lub skraplaj�cych si�. 

• Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa wentylatorówATEX firmy 
SiGa-Tech nie wolno eksploatowa� w obszarze 
znajduj�cym si� z lewej strony warto�ci maksymalnej 
charakterystyki wzrostu ci�nienia wzgl�dem strumienia 
obj�to�ci. Dzi�ki temu w szczególnych warunkach pracy 
cz��ciowo unika si� ryzyka, powodowanegoprzez 
pompowanie wirnika. 

• Zespoły SGT-BF przewidziane s� wył�cznie do pracy z 
przemiennikiem cz�stotliwo�ci. Bezpo�rednia praca z 
sieci� 50 lub 60 Hz jest niedopuszczalna. 

U�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem wyklucza: 

• Szczególne warunki otoczenia takie jak np.: temperatura 
otoczenia w miejscu monta�u/eksploatacji przekraczaj�ca 

+40 °C lub ni�sza od -20°C, osadzanie pyłu, wstrz�sy w 
miejscu monta�u/eksploatacji wentylatora. 

• Prac� w pobli�u płomieni / z płomieniami lub gor�cymi 
gazami. Wentylatora nie wolno u�ywa� jako elementu 
hamuj�cego rozprzestrzenianie si� zapłonu lub płomieni. 

• Prac� na wolnym powietrzu bez zabezpieczenia przed 

działaniem czynników atmosferycznych, pogodowych i 
promieniowaniasłonecznego. 

• Tłoczenie cz�stek obcych. 

• Kompresj� adiabatyczn� i fale uderzeniowe, uderzenie 
pioruna, fale elektromagnetyczne, promieniowanie 
jonizuj�ce, ultrad�wi�ki. 

�
Wykonania specjalne: 

Wykonaniaspecjalnedou�ytkuwkraczaj�cegopozazasto- 
sowaniaopisanewniniejszejinstrukcjimog�by�dost�pne 
nazapytanie.Wprzypadkuurz�dze�specjalnychnale�y 
uwzgl�dni�iprzestrzega�zasadpodanychwdodatkowo 
doł�czonychinstrukcjachobsługiimonta�u.Wniektórych 
punktachró�ni�si�oneodniniejszejinstrukcjiobsługiimon- 
ta�u. 

�

WentylatorySiGa-
Techwyró�niaj�si�wysokimstopniembezpiecze�stwapracy.P
oniewa�wentylatorys�maszynamio 
bardzodu�ejwydajno�ci,wceluunikni�ciaobra�e�,uszkodze�
mieniaorazuszkodze�samejmaszynynale�y�ci�le 
przestrzega� ni�ej podanych zasad bezpiecze�stwa. 

�
1.2 Zagro�enia mechaniczne 

Zagro�eniamechanicznestwarzaneprzezwentylatory SiGa-
Techzostałyzminimalizowane,poniewa�maszynyte 
odpowiadaj�aktualnemustanowiwiedzyipost�putechno- 
logicznegoorazspełniaj�wymaganiazzakresubezpiecze�- 
stwaiochronyzdrowia.Abywykluczy�ryzykaresztkowe 
uwarunkowaneobsług�,zalecamystosowaniewzgl�dnie 
noszenieodpowiedniegowyposa�eniaochronnegowe 
wszystkichfazachu�ytkowaniaurz�dzenia(prosimy 
przestrzega� ni�ej podanych zasad). 

�
1.3 Zagro�enia elektryczne 

Przedrozpocz�ciempracelektrycznychurz�dzeniewka�- 
dymprzypadkumusizosta�odł�czoneizabezpieczone 
przedponownymwł�czeniem.Nale�ysprawdzi�braknapi�- 
cia.Niemo�edoj��równie�dopowstaniaładunkuelektro- 
statycznego. 

�
1.4 Zagro�enie wynikaj�ce z si
gania do wn
trza 

urz�dzenia i nieoczekiwanego rozruchu 

Obracaj�cesi�cz��cistwarzaj� we wn�trzu pracuj�ce- 
gourz�dzeniawysokieryzykoobra�e�.Przedotwarciem 
urz�dzenia,si�gni�ciemdojegown�trzalubwprowadza- 
niemdoniegonarz�dzinale�yzawszewył�czy�urz�dzeniei 
odczeka�dopełnegozatrzymaniasi�wszystkichruchomych 
cz��ci.Wprzeci�gutegookresuczasuurz�dzeniemusiby� 
wsposóbniezawodnyzabezpieczoneprzedponownym 
uruchomieniem. 

Ponadtonale�yzapewni�,abyniewyst�piła�adnanie- 
bezpiecznasytuacjawnast�pstwie ponownego rozruchu 
poprzestoju,np.wskutekprzerwaniadopływuenergiilub 
blokady. 

�
1.5 Masa, bezpieczna podstawa 

Zwłaszczapodczastransportuiustawianiaurz�dzenia 
wyst�puj�zagro�eniajegoprzewróceniemsi�iupadku. 
Patrz2.1-Transportiobchodzeniesi�zmaszyn�,oraz3.2 

- Ustawianie, monta�. 
�

1.6 Zasysanie 

Wentylatory wytwarzaj� silne ssanie. 

Ostrze�enie! 
Na kró�cu wlotowym mog� zosta� zassane przed- 
mioty, elementy odzie�y a tak�e włosy. Ryzyko 
obra�e�! 
Podczas pracy urz�dzenia nie przebywa� w po- 
bli�u otworu wlotowego. Wentylatora nie wolno 
eksploatowa� z otwartym kró�cem wlotowym i 
dlatego musi by� on osłoni�ty kratk� ochronn� 
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PL 

�

�

według normy DIN EN ISO 13857. 
(Ryzyko obra�e� ze strony wirnika!). 

�
1.7 Wydmuchiwanie 

Ostrze�enie! 
Na kró�cu wylotowym wyst�puje bardzo silne wy- 
dmuchiwanie. Zassane przedmioty mog� zosta� 
wyrzucone z du�� pr�dko�ci� (Ryzyko obra�e�!). 
Wentylatory przeznaczone s� wył�cznie do 
przetłaczania czystego powietrza lub czystych 
mieszanek gazowo-powietrznych.Aby nale�ycie 
zapobiec zasysaniu ciał obcych lub zanieczysz- 
cze�, które mogłyby zosta� wydmuchni�te musz� 
by� one koniecznie odfiltrowane przed wlotem do 
wentylatora. 
Nie si�ga� do kró�ca wylotowego! 

�

2INFORMACJEOTRANSPORCIEIO

BCHODZENIUSI�ZMASZYN� 
�

2.1 Transport i obchodzenie si
 z maszyn� 

• Przedmonta�emiwprowadzeniemmaszynydoeksploata- 
cjiwszystkiecz��cinale�ysprawdzi�podwzgl�dem 
uszkodze�transportowych.Uszkodzonywentylatorstano- wi 
podwy�szony element ryzyka i z tego powodu nie powi- 
nien by� uruchamiany. 

• Wentylatora nie składowa� na wolnym powietrzu bez 
zabezpieczenia (chroni� przed wilgoci�). 

• Urz�dzenia d�wigowe dobrze przymocowa�.  U�ywa� 
tylkourz�dze�d�wigowychichwytaj�cychładunek,które 
posiadaj�dostatecznyud�wig.Zabezpieczy�drogitrans- 
portowe. 

�

3INFORMACJEOWPROWADZENIU
MASZYNYDOEKSPLOATACJI 

�
�
�
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1.8 Układ ochronny silnika 

Ka�dysilnikATEXmusiby�zabezpieczonyprzedniedopusz- 
czalnymnagrzaniemsi�przezurz�dzeniekontrolnezgodne z 
wymaganiami dyrektywyATEX. 

Wprzypadkuzespołówdopracyzprzemiennikiemcz�stotli- 
wo�ciiwyposa�onychwsilnikEExdenale�ywtymwzgl�- 
dziekonieczniedodatkowoprzestrzega�wskazówekzawar- 
tych w podrozdziałach od 3.3.1. do 3.3.4. 

�
1.9 Hałas 

Poziomhałasuwytwarzanyprzezwentylatorniejestjedna- 
kowywcałymzakresiewydajno�ci.Emitowanypoziomhała- su 
podany jest w zał�czniku Dane Techniczne. 

Wokre�lonychniekorzystnychprzypadkachwymaganajest 
izolacjad�wi�kowa(u�ytkownikowizalecasi�przeprowa- 
dzenieodpowiednichpomiarów).Izolacjad�wi�kowamusi 
by�wykonanaprzezu�ytkownika,abyniedoszłodoprze- 
kroczeniaprawniedopuszczalnychwarto�cimaksymalnych na 
stanowiskach pracy w otoczeniu wentylatora. 

Jakiegokolwiekrodzajuizolacjad�wi�kowaniemo�eskut- 
kowa�wzrostemryzykawybuchuorazmusiby�zapewnione 
np.nieprzekroczenienajwy�szejdopuszczalnejtemperatury 
otoczenia wynosz�cej +40°C (wentylator). 

�
1.10 Obowi�zki u�ytkownika 

U�ytkownikinstalacjilubmaszynyzobowi�zanyjestdoeks- 
ploatacjimaszynyzgodniezdyrektyw�99/92/WE(ATEX 

137)orazwła�ciwymiprzepisamikrajowymi;oznaczatonp. 
wymógopisaniaryzykawdokumenciedotycz�cymochrony 
przeciwwybuchowej. 

�
�rodki,któremusz�by	podj
tewprzypadkuzapalenia/ 
wybuchu lub innego typu awarii: 

�

Je�li w otoczeniu zespołu lub w jego wn�trzu 
wyst�piła deflagracja, wybuch lub po�ar, to ze- 
spół nie mo�e by� dalej u�ywany niezale�nie od 
przyczyny wybuchu. W tym przypadku, jak rów- 
nie� w przypadku innych awarii zespół musi by� 
udost�pniony/przesłany do firmy SiGa-Tech 
celem przeprowadzenia dokładnego badania. 

�
3.1 Zasady podstawowe 

• Przed pierwszym i ka�dym ponownym  uruchomie- 
niemzespołunale�ydokładniesprawdzi�,czyjestonw 
prawidłowymstanie.Niewolnoeksploatowa�zespołów,u 
którychnp.przyodbiorzelubpodczasinstalacjistwierdzo- no 
uszkodzenia. 

• Ustawienie, monta�, eksploatacja i konserwacja mo�e 
by� wykonywana tylko przez regularnie szkolony perso- 
nel techniczny o odpowiednich kwalifikacjach i uprawni- 
eniach. Eksploatacja po wadliwym monta�u, konser-wacji 
lub nieuzgodnionejwymianie cz��ci skutkuje 
u�ytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem i powoduje 
utrat� gwarancji. Zwi�zane z tym ryzyko ponosi wył�cznie 
klient lub u�ytkownik. 

�
Uwaga! 
Nale�y zapewni� niezawodn� ochron� przed wni- 
kaniem do wentylatora cz�stek obcych, rdzy, rdzy 
nalotowej i innych tlenków�elaza. 

�
3.2 Ustawianie, monta� 

• Ustawi� wentylator zabezpieczony przed wpływem 
czynników atmosferycznych, pogodowych, promienio- 
wania słonecznego. Wskazówki na temat ustawiania patrz 
podrozdział 1.1, U�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

• Podczas ustawiania, monta�u i pó�niejszej eksploatacji 
wentylatora nie nara�a� go na drgania, wstrz�sy i 
uderzenia. Dopuszczalne warto�ci drga� wentylatora: 
patrz ISO 14694, BV-3 

• Wentylatory seryjne ze stop�: 
w miejscu monta�u przykr�ci� do płaskiego, stabilnego 
podło�a o dostatecznej no�no�ci bez przenoszenia drga� 
i obci��enia wibracyjnego. 

• Posadowienie/monta� bez stopy wentylatorów 
SiGa-Tech w wykonaniu przeciwwybuchowym ze 
wzgl�dów bezpiecze�stwa nie jest mo�liwy! 

• Otwarte kró�ce wlotowe i wylotowe osłoni� kratkami 
ochronnymi według normy DIN EN ISO 13857. 

• Zadba� o dostateczn� wentylacj� silnika. 

• Dopuszczalne temperatury otoczenia: 

patrz 1.1 – U�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

• Specjalne wskazówki dotycz�ce zespołów przewidzi- 
anych lub przeznaczonych do pracy z przemiennikiem 
cz�stotliwo�ci: patrz podrozdziały od 3.3.1 do 3.3.4. 
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�

3.3 Podł�czenie elektryczne 

Uwaga! 
Prace opisane w tym podrozdziale mog� by� 
przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych 
elektryków. Dobra� wymiary i dokona� wyboru 
przewodów przył�czeniowych oraz wykona� 
podł�czenie silnika według schematu poł�cze� w 
skrzynce zaciskowej oraz zgodnie z wła�ciwymi 
lokalnymi przepisami. 

�

• Wykonanie instalacji elektrycznej musi spełnia� 
wymagania normy EN 60079-14. 

• Nale�y zapewni� pełne wyrównanie potencjałów, tzn. 
dostateczne, wła�ciwe i fachowe uziemienie wszystkich 
cz��ci przewodz�cych pr�d elektryczny. 

• Sprawdzi�, czy napi�cie sieciowe odpowiada parametrom 
podanym na tabliczce znamionowej. 

• Jako silniki nap�dowe stosowane s� wył�czne silniki 
indukcyjne trójfazowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

• Przył�cze przewodu ochronnego znajduje si� w skrzynce 
zaciskowej. 

• Dalsze informacje na temat instalacji i monta�u 
spełniaj�cego wymagania EMC podane s� we wskazów- 
kach zawartych w instrukcjach obsługi i monta�u 
dostawcy przemiennika cz�stotliwo�ci. 

• Zale�ny od wykonania zespołu czujnik termistorowy PTC 
znajduj�cy si� w silniku musi by� podł�czony i analizowa- 
ny zgodnie z zaleceniami producenta silnika. 

• Szczególne wskazówki dotycz�ce pracy z przemiennikiem 
cz�stotliwo�ci patrz podrozdział 3.3.1 do 3.3.4 

�
3.3.1 Szczególne wskazówki dotycz�ce pracy 

wentylatorówATEX z przemiennikiem 
cz
stotliwo�ci 

Uwaga: 
Z przemiennikiem cz�stotliwo�ci mog� pracowa� 
tylko silniki ognioszczelne i wzmocnioneozna- 
czone EEx de II2GD T4 135°C! 

�

WprzypadkuzespołówATEXdostosowanychdopracyz 
przemiennikiemcz�stotliwo�ciczujniktemperatury(czuj- nik 
termistorowy  PTC)  zainstalowanyw  silniku  musi  by� 
podł�czonydoodpowiedniegourz�dzeniakontrolnego 
dopuszczonego do zastosowa�ATEX i poddawany analizie. 

�

Odpowiednies�przeka�nikiwyzwalaj�ce,spełniaj�ce 
kryteriadyrektywyIEC61508,którewprzypadkuzakłóce- 
nias�wstanieprzej��naniezawodn�pozycj�bezpiecze�- 
stwa. 

�

Stykwyj�ciowyurz�dzeniawyzwalaj�cegonale�ypoł�czy� 
zodpowiednimwej�ciemzwalniaj�cymprzemiennikalub 
ustanowi�odpowiedniinny�rodekzaradczy,zapewniaj�cy, 
�ewył�czeniewentylatoraspełniawymaganiabezpiecze�- 
stwaipowrótdopozycjiwyj�ciowejmo�liwyjesttylkowtry- bie 
r�cznym. 

�

Bezpo�redniaanaliza  czujnika  termistorowego  przez 
przemiennikcz�stotliwo�cizregułyjestniedopuszczalnaw 
zastosowaniachATEX(wtymzakresienale�ykoniecznie 
przestrzega� instrukcji producenta przemiennika!). 

�

Uwaga! 
Podczas eksploatacji silnika nap�dowego z 
przemiennikiem cz�stotliwo�ci nale�y dodatkowo 
przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

• Z przemiennikiem cz�stotliwo�ci mog� by� eks- 
ploatowane tylko silniki „przewidziane do pracy  
z przemiennikiem cz�stotliwo�ci“ oznaczone 
symbolem EExde. 

• Je�li producent silnika nie podaje innych 
danych, to napi�cie zasilania przemiennika nie 
mo�e przekracza� 400 V a długo�� kabla 20 m. W 
przypadku wi�kszych długo�ci kabla, wy�szych 
napi�� zasilania i/lub specjalnych wymaga� EMC 
nale�y w razie potrzeby zastosowa� odpowied- 
nie dodatkowe �rodki zaradcze. W tej sprawie 
nale�y zwróci� si� do dostawcy przemiennika. W 
przypadku dodatkowo wymaganych komponen- 
tów filtracyjnych nale�y uwzgl�dni� dostateczny 
zapas miejsca w szafie sterowniczej. 

• Oplot ekranu w kablu przył�czeniowym musi 
by� poł�czony elektrycznie małoomowo nie- 
przerwanie i obustronnie tzn. na przemienniku 
cz�stotliwo�ci i silniku z układem uziemienia. Po 
stronie silnika nale�y zastosowa� odpowiednie w 
tym przypadku dławiki kablowe EMC, które kon- 
taktuj� si� małoomowo z ekranem kabla na całym 
obwodzie. 

�
3.3.2 Szczególne wskazówki dotycz�ce silników 

nap
dowych pracuj�cych z przemiennikiem 
cz
stotliwo�ci: 

• Silnik mo�e by� eksploatowany w poł�czeniu trójk�towym 
lub gwiazdowym w zale�no�ci od napi�cia wej�ciowego 
przemiennika. Miarodajne s� dane umieszczone na 
tabliczce znamionowej silnika. 

• Przemiennik cz�stotliwo�ci bez wykonania przeciwwybu- 
chowego lub z nieodpowiednimwykonaniem przeciwwy- 
buchowym nie mo�e by� eksploatowany w �rodowisku 
ATEX silnika/wentylatora. 

• Zakres nastaw pr�dko�ci obrotowej mo�e wynosi� od 35 
Hz do cz�stotliwo�ci maksymalnej. Eksploatacja z ni�sz� 
cz�stotliwo�ci� jest niedopuszczalna! 

• Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� instrukcji obsługi i 
konserwacji oraz zasad bezpiecze�stwa doł�czonych do 
ka�dego wentylatora przez dostawc� silnika nap�dowego. 
W szczególno�ci nale�y przestrzega� danych na temat 
maksymalnej długo�ci przewodów, która musi by� 
zachowania, cz�stotliwo�ci taktowania oraz napi�cia 
zasilania przemiennika. Dalsze wa�ne dane na temat 
najwy�szej dopuszczalnej wysoko�ci napi�cia impulsu, 
czasu wzrostu napi�cia i najwy�szej dopuszczalnej 
cz�stotliwo�ci przeł�czania podane s� w dokumentacji 
producenta silnika. 

• Zastosowane silniki EEx de II 2GDT4 135°C wyposa�one 
s� w „czujniki termistorowy (PTC) do wył�cznej ochrony“. 
Musi by� on podł�czony do urz�dzenia wyzwalaj�cego 
posiadaj�cego atestATEX i poddawany analizie, aby 

w przypadku wyst�pienia bł�du nast�piło niezawodne 
wył�czenie wentylatora (patrz 3.3.1). 

• Silnik mo�e by� poł�czony z przemiennikiem 
cz�stotliwo�ci tylko za pomoc� ekranowanego kabla o 
odpowiednim przekroju i z obustronnie uziemionym 
ekranowaniem na silniku i przemienniku cz�stotliwo�ci. 

• Zastosowanie przy silniku dławików kablowych 
spełniaj�cych wymagania EMC. 

• W przypadku szczególnych warunków �rodowiskowych, 
które powoduj� silne zanieczyszczenie wentylatora i 
u�ebrowania chłodz�cego silnik, wymagana jest regularna 
kontrola urz�dze�. 

�
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3.3.3 Bezawaryjna praca wentylatora wymaga, aby 

przemiennik spełniał nast
puj�ce warunki: 
�

Uwaga! 
Zabronione jest eksploatowanie przetwornicy 
cz�stotliwo�ci bez odpowiedniego zabezpiecze- 
nia przeciwwybuchowego w �rodowiskuATEX 
silnika/wentylatora. Konieczne jest fachowe 
zainstalowanie, skonfigurowanie parametrów i 
eksploatowanie przetwornicy poza stref�ATEX. 

�

• Moc przemiennika musi by� równa lub wi�ksza od mocy 

PL silnika przy maks. cz�stotliwo�ci*) 

• Pr�d przemiennika musi by� równy lub wi�kszy od pr�du 
znamionowego silnika przy maks. cz�stotliwo�ci *) 

• Napi�cie wyj�ciowe przemiennika musi by� równe 
napi�ciuznamionowemusilnikaprzymaks.cz�stotliwo�ci*) 

• Cz�stotliwo�� impulsowania przemiennika musi by� 
równa lub wy�sza od 8 kHz, poniewa� ni�sza 
cz�stotliwo�� impulsowania mo�e skutkowa� wysokim 
poziomem hałasu silnika. 

• Zainstalowany w silniku termistor (PTC) do ochrony 
wył�cznej musi by� podł�czony do odpowiedniego 
urz�dzenia kontrolnego dopuszczonego do zastosowa� 
ATEX i poddawany analizie. Nie wolno go podł�cza� 
bezpo�rednio do przemiennika! Odpowiednie s� 
przeka�niki wyzwalaj�ce, spełniaj�ce kryteria dyrektywy 
IEC 61508, które w przypadku zakłócenia (niezawodnie) 
przechodz� na pozycj� bezpiecze�stwa. 

• Przeł�cznik wyj�ciowy urz�dzenia wyzwalaj�cego nale�y 
poł�czy� z odpowiednim wej�ciem zwalniaj�cym prze- 
miennika lub ustanowi� odpowiedni inny �rodek 
zaradczy, zapewniaj�cy, �e wył�czenie spełnia 
wymagania bezpiecze�stwa i powrót do pozycji 
wyj�ciowej mo�liwy jest tylko w trybie r�cznym. 

• Je�li producent silnika nie podaje innych danych, to 
napi�cie zasilania przemiennika nie mo�e przekracza� 
400 V a długo�� kabla 20 m. W przypadku wi�kszych 
długo�ci kabla, wy�szych napi�� zasilania i/lub specjal- 
nych wymaga� EMC nale�y w razie potrzeby zastosowa� 
odpowiednie dodatkowe �rodki zaradcze. W tej sprawie 

Podł�czenie silnika wykonuje si� według schematu 
poł�cze� w skrzynce zaciskowej oraz zgodnie z 
wła�ciwymi lokalnymi przepisami. 

• Kableprzył�czeniowenale�y uło�y�jaknajkrócej,wmiar� 
mo�liwo�ci bez po�rednich punktów zaciskowych oraz  
bez urz�dze� wtykowych. 

• Kable silnikowe i analizuj�ce PTC mi�dzy silnikiem a 
wyj�ciem przemiennika cz�stotliwo�ci musz� by� ekrano- 
wane oraz zwymiarowane i podł�czone zgodnie z 
aktualnymi przepisami. W szczególno�ci nale�y zwróci� 
uwag� na prawidłowo�� poł�cze� elektrycznych pod 
wzgl�dem kompatybilno�ci elektromagnetycznej (EMC) 

z nieprzerwanym ekranowaniem kabli od przemiennika 
cz�stotliwo�ci do skrzynki zaciskowej silnika. 

• W skrzynce zaciskowej silnika oplot ekranu musi by� 
podł�czony przewodz�co małoomowo z u�yciem odpo- 
wiednich dławików kablowych EMCATEX. �le 
kontaktuj�ce, otwarte ekranowania mog� znajdowa� si� 
pod napi�ciem i w niekorzystnym przypadku mog� 
skutkowa� powstaniem iskier. 

• Oplot ekranu musi by� poprowadzony w szafie sterow- 
niczej w miar� mo�liwo�ci bez po�rednich punktów 
zaciskowych lub urz�dze� wtykowych bezpo�rednio do 
przemiennika cz�stotliwo�ci i tam trwale i małoomowo 
poł�czony z układem przewodu ochronnego. 

• Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� zasad bezpiecze�stwa 
oraz instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych przez 
dostawc� przemiennika cz�stotliwo�ci, a tak�e danych 
zawartych w podr�cznikach u�ytkowania. 

• Na tabliczce znamionowej silników ognioszczelnych i 
wzmocnionych podane s� dane graniczne obowi�zuj�ce 
dla pracy z przemiennikiem. 

Dalsze informacje podane s� w dokumentacji silnika. 

Na przemienniku nale�y koniecznie ustawi	 przyporz�d- 
kowanie U/f zgodnie z wykresem. 

�
UB 

nale�y zwróci� si� do dostawcy przemiennika. W przy- 
padku dodatkowo wymaganych komponentów filtracyj- 
nych nale�y uwzgl�dni� dostateczny zapas miejsca w 

 
szafie sterowniczej. 

zakazane 

�
�

0 fB 

obszar 
zakazany 

Wskazówka! 
Je�li dostarczany jest pakiet przetwornicy cz�sto- 
tliwo�ci, nie jest on przeznaczony do ustawienia 

 

i eksploatacji w �rodowiskuATEX i nale�y go 
konieczne fachowo zainstalowa�, skonfiguro- 
wa� parametry i eksploatowa� poza stref�ATEX. 
Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� informacji 
zawartych w instrukcji eksploatacji i monta�u 
przetwornicy cz�stotliwo�ci. 

�
• Je�li w zakresie dostawy znajduje si� filtr do ochrony 

silnika, to musi by� on zainstalowany zgodnie z zasadami 
podanymi w instrukcji monta�u wydanej przez producenta 
przemiennika/filtra silnikowego. 

• Dalsze informacje na temat instalacji i monta�u 
spełniaj�cego wymagania EMC podane s� we wskazów- 
kach zawartych w instrukcjach obsługi producenta 
przemiennika cz�stotliwo�ci. 

*) Warto�ci patrz tabliczka znamionowa. 
�

3.3.4 Szczególne wskazówki dotycz�ce podł�czania 
i uruchamiania wentylatora / silnika nap
dowego 
do pracy z przemiennikiem cz
stotliwo�ci 

• Czynno�ci opisane w tym podrozdziale mog� by� 
wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. 

• Na przemienniku nie wolno w �adnym wypadku ustawia� 
cz�stotliwo�ci (pr�dko�ci obrotowej) przekraczaj�cej 
maksymaln� warto�� cz�stotliwo�ci f podan� na tabli- 
czce znamionowej ! ! W przeciwnym wypadku mo�e doj�� 
do przeci��enia silnika albo do zniszczenia wentylatora z 
powodu zbyt wysokiej pr�dko�ci obrotowej wirnika. 

• Na przemienniku nale�y bezwzgl�dnie wykluczy� 
mo�liwo�� stacjonarnej pracy poni�ej cz�stotliwo�ci 35Hz. 

• W dolnym zakresie cz�stotliwo�ci nie mo�e wyst�pi� 
specjalne podwy�szenie napi�cia (boost), poniewa� uz- 
wojenie mo�e si� silnie nagrza� przy niewielkiej 
wydajno�ci chłodzenia łopatki wentylatora. 

• Nale�y przestrzega� danych zawartych w podr�cznikach 
u�ytkowania dostarczanych przez dostawc� przemien- 
nika. Otwarte ekranowanie mo�e spowodowa� napi�cia, 
skutkuj�ce w niekorzystnym przypadku powstaniem iskier. 

• Temperatura otoczenia silnika/wentylatora wynosi min. 
-20°C, maks. +40°C. Podczas przestoju lub pracy w 
�adnym wypadku nie mo�e wyst�pi� wy�sza lub ni�sza 
temperatura otoczenia. 

• Nie dopu�ci� do wyst�powania agresywnych warunków 

�rodowiskowych, wysokiej wilgotno�ci powietrza lub 



Strona 1 z 3 

      
WENTYLATOR BIOGAZU 

 

 

Oczyszczalnia [cieków 

w Ko[cianie 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiGa-Tech SpóCka z ograniczon� 
odpowiedzialno[ci� Sp. k. 
Maszków 147 32-095 Iwanowice 

 

Maszków, grudzieE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

Instrukcjaobsługiimonta�uSGT-BF �

B

�

�

silnych zmian temperatury, które mog� spowodowa� obro- 
szenie silnika/wentylatora. 

• Wentylatory winny by� zlokalizowane tylko wewn�trz 
pomieszcze�, w przypadku umieszczenia na zewn�trz 
wymagane s� odpowiednie zadaszenia ochronne. Nie 
wolno przekracza� dopuszczalnego zakresu temperatur. 

• Sytuacja monta�owa nie mo�e wpływa� negatywnie na 
system wentylacyjny silnika nap�dowego. Odst�p mi�dzy 
osłon� wentylacyjn� silnika nap�dowego a elementami 
systemu musi wynosi� przynajmniej połow� �rednicy 
otworu osłony wentylacyjnej. 

• Monta� wentylatora, z którego wynika pionowe poło�enie 
osi silnika jest niedozwolony w przypadku regulowanych 
cz�stotliwo�ciowo silników wentylatorów typoszeregu 
ATEX! 

3.4 Poł�czenie wentylatorów trójfazowych 

4.2 Praca z przemiennikiem cz
stotliwo�ci 

Dzi�kizastosowaniu  przemiennika  cz�stotliwo�ci  mo�liwy 
jestszerokizakresnastawpr�dko�ciobrotowej,przyczym 
ró�nicapr�dko�ci obrotowych mi�dzy biegiem jałowym 
amaksymalnymobci��eniemwentylatorówispr��arek 
bocznokanałowychjestniewielkaizale�naodobci��enia. 
Czynno�ciregulacyjnewymagaj�ceingerencjiwparametry 
przemiennika(np.regulacjapr�dko�ciobrotowej) musz� 
by�staranniewykonane(iudokumentowane)przezspecja- 
listów,poniewa�bł�dnewarto�ciwniektórychkrytycznych 
parametrachprzemiennika(jaknp.cz�stotliwo��graniczna 
charakterystykiwyj�ciowejprzemiennika)mog�skutkowa� 
podwy�szonympoborempr�du,przegrzaniem,uszkodze- 
niemuzwojeniai/lubwadliwymfunkcjonowaniemzastoso- 
waniaATEX. 

�
Prosimy przestrzega	 równie� wskazówek zawartych w 
punkcie 3.3 (i nast.). 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
W2 U2 V2 

�
�

U1 V1 W1 

�
W2 U2 V2 

�
�

U1 V1 W1 

W przypadku nieprzestrzegania tego wymagania pr�d silni- 
ka wzrasta nieproporcjonalniei silnik nap�dowy nie osi�ga 
obrotów znamionowych. 

�
Uwaga! 
Na przemienniku w �adnym wypadku nie wol- 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

(L3) (L1) (L3) (L1) 

poł�czenie ∆ poł�czenieY 
(napi�cie niskie) (napi�cie wysokie) 

�
Kontrola kierunku wirowania 

Wł�czy�wentylator.Kierunekwirowaniawirnikamusiby� 
zgodny ze strzałk� umieszczon� na obudowie. 

Wprzypadkubł�dnegokierunkuwirowanianale�yzamieni� ze 
sob� L1 i L3. 

�
3.5 Zaciski dodatkowe 

W skrzynkach zaciskowych znajduj� si� doł�czone do 
dostawy schematy dla wszystkich poł�cze�. Dotyczy to rów- 
nie� termicznej ochrony uzwojenia. 

�
4 INFORMACJEOPRACYIU
�YTKOWANIU 

�
4.1 Zasady podstawowe 

Prosimyprzestrzega�wskazówekzawartychwpodrozdziale 
1.1dotycz�cychu�ytkowaniamaszynyzgodniezjejprze- 
znaczeniemorazzasadbezpiecze�stwaopisanychwpod- 
rozdziałach od 1.2 do 1.10. 

Je�lipodczaspracyzostanieprzekroczonypr�dznamiono- 

wysilnikanap�dowego,nale�ysprawdzi�,czywarto��na- 

pi�ciasieciowegoicz�stotliwo�cisieciowejodpowiadapara- 

metrom urz�dzenia (tabliczka znamionowa silnika). 

Powył�czeniachochronnychtakichjaknp.zadziałaniesa- 
moczynnegowył�cznikasilnikowego,zadziałanieanalizato- 
raPTCprzysilnikachzczujnikiemtermistorowymPTClub 
wył�czenieochronneprzemiennikacz�stotliwo�ciprzyapli- 
kacjachATEXzjegozastosowaniem,ponowneuruchomie- 
nieurz�dzeniadozwolonejestdopieropowykryciuiusuni�- ciu 
przyczyny zakłócenia. 

Wprzypadkuwentylatorów,którenies�wykorzystywanew 
całejcharakterystyce,przyzbytmałymoporzesystemowym 
silnikmo�eby�przeci��ony(zbytwysokipr�dpobierany).W 
tymprzypadkunale�yzdławi�strumie�obj�to�cizapomoc� 
przepustnicy zamontowanej po stronie tłocznej lub ssawnej. 
Wentylatorniemo�eby�nara�onynaobci��eniawibracyj- ne, 
wstrz�sowe b�d� uderzeniowe. 

no ustawia� wy�szej cz�stotliwo�ci (pr�dko�ci 
obrotowej), ni� cz�stotliwo�� (f) podana na 
tabliczce znamionowej, poniewa� albo dojdzie 
wtedy do przeci��enia silnika albo mo�e doj�� do 
uszkodzenia wentylatora z powodu zbyt wysokiej 
pr�dko�ci obrotowej. Na przemienniku nie wolno 
tak�e ustawia� podwy�szenia napi�cia (tzw. bo- 
ost), poniewa� spowodowałoby to silne nagrzanie 
si� silnika nap�dowego. W celu ochrony silnika 
nap�dowego nale�y podł�czy� czujnik temperatu- 
ry na odpowiednich wej�ciach przemiennika. 
Aby zapewni� bezpieczn� i bezusterkow� eks- 
ploatacj�, nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� 
wskazówek dotycz�cych instalacji oraz zasad 
bezpiecze�stwa, opisanych przez dostawc� 
przemiennika cz�stotliwo�ci w odpowiednich 
podr�cznikach obsługi i stosowania. 

�
Ochrona poprzez wył�cznik ochronny pr�dowy (wył�cz- 
nik ochronny ró�nicowy): 

Aktualneprzemiennikicz�stotliwo�ciIGBTpowoduj�zza- 

sadypr�dyupływowe>=3,5mA.Tegotypupr�dyupływowe 

mog�prowadzi�dobł�dnegozadziałaniasystemów,zabez- 

pieczonych wył�cznikiem ochronnym pr�dowym 30 mA. 

Wprzypadkuwyst�pieniabł�dupr�dyzakłóceniowemog� 
by�równie�odprowadzonejakopr�dstałypoprzezprze- 
wódochronny.Je�liwymaganajestochronawył�cznikiem 
ochronnymró�nicowympostroniezasilania,tokoniecznie 
musizosta�zastosowanyuniwersalny wył�cznik ochron- 
nyró�nicowy(typuB).Zastosowaniebł�dnegowył�cznika 
ochronnegoró�nicowegoinnegotypuni�Bwsytuacjiwyst�- 
pieniabł�dumo�emie�skutki�miertelnelubspowodowa� 
ci��kie obra�enia. 

Wceluspełnieniawymaga�normyEN61800-5-1poł�cze- 
nieprzewoduochronnegomusiby�wykonanepodwójnie, 
poprzezosobnezaciskilubprzyzastosowaniuprzewodu 
ochronnego o minimalnym przekroju 10 mm² Cu. 

�
Praca i podł�czenie do publicznych sieci zasilaj�cych: 

Wi�kszo��przemiennikówcz�stotliwo�ciprzewidzianych 
jestdopracyzprzemysłowymisieciamizasilaj�cymi.Je�li 
przemiennikmaby�podł�czonybezpo�redniodopublicznej 
siecizasilaj�cejizniejpodczaseksploatacjizasilany,mo�e 
by�koniecznezastosowaniedodatkowych�rodkówprzeciw- 
zakłóceniowychtakichjaknp.zainstalowaniedławikasie- 
ciowegowprzewodziezasilaniazsieci.Dalszeinformacje 
zawarte s� w zaleceniach producenta przemiennika. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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5 INFORMACJEOKONSERWACJI 
�

5.1 Zasady podstawowe 

Przedipowykonaniuczynno�cikonserwacyjnych,naprawie 
lubwymianiecz��ci,wentylatorówATEXfirmySiGa-
Techwolnou�ywa�tylkozgodniezprzeznaczeniem(patrzpodro
z- dział 1.1). 

Przedrozpocz�ciemka�dejczynno�cikonserwacyjnej,na- 
prawie lub wymianie  cz��ci  nale�y  zapewni�,  abywirnik 
wentylatorabyłzatrzymanyiwentylatorbyłwsposóbnie- 
zawodnyzabezpieczonyprzedponownymrozruchem.Na 
przykładmusiby� przerwanezasilanieelektryczne,najlepiej 
poprzez rozł�czenie zacisków. 

Podczasprzegl�du,czyszczenia,obsługitechnicznejlub 
naprawyniemo�ewyst�powa�lubpowsta�zagro�eniewy- 
buchowe. 

Cz��cizu�ywalnepodlegaj�konserwacjizgodniezzalecan� 
cz�stotliwo�ci�czynno�cikonserwacyjnych(patrzpodroz- 
działyod5.2do5.7).Okresu�ytkowaniacz��cizu�ywalnych 
(ło�yskakulkoweifiltry)zale�yodilo�cigodzinpracy,obci�- 
�enia i innych wpływów, takich jak temperatura itp. 

Nale�yzapewni�dost�p,ułatwiaj�cyprzeprowadzanieregu- 
larnych konserwacji. 

Czynno�cizaradcze,przegl�diobsług�techniczn�mo�e 
wykonywa�tylkodostateczniewykwalifikowanyiregularnie 
szkolonypersoneltechniczny.Opróczinstrukcjiobsługida- 
negourz�dzeniaorazinstrukcjiizalece�dlacałejinstalacji 
nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

�
5.2 Cz
stotliwo�	 przegl�dów i konserwacji: 

Wzale�no�ciodgodzinpracy,obci��e�iwarunkówpra- 
cyu�ytkownikmusisamokre�li�wymagan�cz�stotliwo�� 
czyszczenia, przegl�dów i konserwacji. 

�
Natychmiastowy przegl�d i konserwacja: 

W przypadku wyst�pienia wibracji i drga�, spadku wydajno- 

�ci. 
�

Uwaga! 
Zalecamy zlecenie wykonania napraw producen- 
towi. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci 
i nie udziela gwarancji w przypadku napraw, 
modyfikacji i wymiany komponentów przez osoby 
trzecie. 

�
W przypadku ka�dego przegl�du / konserwacji oraz 
naprawy lub wymiany cz
�ci nale�y przeprowadzi	 
nast
puj�ce czynno�ci: 

• Kontrolawzrokowaprzedewszystkimruchomychelemen- 
tówwentylatoratakichjakwirnik,pokrywaobudowywenty- 
latora/dyszawlotowapodwzgl�demwyst�powaniamo�li- 
wychuszkodze�,�ladówzatarcia,zu�ycia,p�kni��,zła- 
ma�,deformacji,prawidłowegostanuuziemienia,promie- 
niowych pier�cieni uszczelniaj�cych wału itd. 

• Kontrolaszczelinypier�cieniowejmi�dzydysz�wirnikaa 
dysz� wlotow� na pokrywie wentylatora. 

�

Typ maszynySGT-BF: 

minimalna szczelina 2,0 mm 
�

• Je�liwentylatoryATEXb�d�składowanejakourz�dzenia 
zapasowe,tonale�ymie�nauwadze,�eniektórezawar- 
tewnichkomponentyposiadaj�ograniczon�składowal- 
no��.Odnosisi�toprzedewszystkimdoło�yskkulkowych, 
którychokresu�ytkowaniazale�ynp.odzastosowanego 
smarowania.Jesttouwarunkowanetypemło�yskorazty- 
pemurz�dzenia,atak�ewarunkamiiokresemskładowa- 

niaproduktufirmySiGa-
Tech.Informacjinatentematdotycz�cychokre�lonegotypuud
zielabezpo�rednio producent. 

• Dokumentacj�czynno�ciprzegl�dowychikonserwacyj- 
nychnale�yprowadzi�wsposóbci�gły,chronologicznyi 
kompletnyzpodaniemdanychosobywykonuj�cejokre- 
�lon�czynno��.Dokumentacjamusizawiera�zwłasz- 
czainformacjeozakłóceniachwpracy,podj�tych�rodkach 
zaradczychorazospełnieniuwszystkichobowi�zuj�cych 
przepisówiwymaga�producenta.Docelówprowadzenia 
dokumentacjizalecamywykorzystanieksi��kiobsługi,któ- r� 
nale�y przechowywa� w bezpiecznym miejscu. 

�
5.3 Ło�yska kulkowe 

Okresu�ytkowaniało�ysk:obowi�zuj�wył�czniedanei 
wskazówkiproducentasilnikaATEX(patrzrównie�podroz- 
dział 5.7). 

Stanło�yskkulkowychmusiby�sprawdzanypodczaska�- dej 
konserwacji i musi by� on bez zarzutu. 

�
Wskazówka: 
Dane dotycz�ce godzin pracy odnosz� si� do 
znamionowej pr�dko�ci obrotowej i u�ytkowania 
zgodnie przeznaczeniem, nie dotycz� np. sytu- 
acji cz�stego uruchamiania i zatrzymywania. W 
zale�no�ci od warunków pracy mo�e by� koniecz- 
na wcze�niejsza wymiana ło�ysk. 

�

ZalecamyPa�stwuwymian�ło�yskkulkowychpoupływie 
dwóchlat.Terminywymianło�yskkulkowychzale��wpraw- 
dzieodwarunkówroboczychimog�by�onekonieczne 
pó�niej,alerównie�znaczniewcze�niej.Le�ytowzakresie 
ocenystopniabezpieczenstwaprzezu�ytkownika,byustali� na 
własn� odpowiedzialno�� ten termin wymiany ło�ysk. 

�
5.4 Uszczelnienia i promieniowe pier�cienie uszczelnia- 

j�ce wałów 

Zewzgl�dówbezpiecze�stwaelementyuszczelniaj�cei 
promieniowepier�cienieuszczelniaj�cewałówmusz�by� 
wymienianenierzadziejni�podczaska�dejkonserwacji,na- 
prawielubwymianiecz��ci,przyktórejdoszłodootworzenia, 
wyj�cialubinnejzmianyelementówuszczelniaj�cych.Wy- 
równaniepotencjałówmusiby�sprawdzanepodczaska�dej 
konserwacjiipojejzako�czeniumusiby�wprawidłowym 
stanie.Zastosowane�rodkizaradczeniemog�spowodowa� 
np. przesuni�cia stref. 

Stanpromieniowychpier�cieniuszczelniaj�cychwałymusi 
by�sprawdzanypodczaska�dejkonserwacjiimusiby�on bez 
zarzutu. 

�
5.5 Filtr dokładny 

Stopie�zanieczyszczeniamatfiltracyjnychnale�yspraw- 
dza�wregularnychodst�pachczasuwzale�no�ciodwa- 
runkóweksploatacji/otoczenia.Oznaczato,�eu�ytkownik musi 
zapewni� przepustowo�� filtrów. 

�
5.6 WirnikATEX 

Wywa�enieorazbicieczołoweipromieniowewirnikanie 
mo�epogorszy�si�wskutekprzeprowadzeniakonserwacji, 
naprawy lub wymiany cz��ci. 

Wirniknale�ywymieni�najpó�niejwprzypadkuwyst�pienia 
wyra�niedaj�cychsi�stwierdzi�wibracji/drga�lubwyra�- 
negorozpoznawalnegomechanicznegostarcialubuszko- 
dze�. 

Do�ci�gni�ciawirnikau�ywa�odpowiedniegonarz�dzia 
�ci�gaj�cego.Napia�ciewirnikawyst�puj�rowkilubgwint 
przewidzianydozamocowaniategotypunarz�dzia.Zakła- 
danie wirnika na wał musi odbywa� si� bez uderze�. 
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5.7 SilnikiATEX 

SilnikiATEXmo�nawymienia�tylkojakokompletnejednost- 
ki.Zgodnieznorm�ENISO60079naprawau�ywanychsilni- 
kówATEX odbywa si� wył�cznie przez samego producenta. 

Powymianiesilnikamusizosta�przywróconadokładna 
współosiowo��wszystkichcz��cipoł�czonychzwałemsilni- ka 
lub stykaj�cych si� z nim. Patrz równie� podrozdział 5.6. 

�
5.8 Czyszczenie 

Czyszczenieniemo�espowodowa�uszkodze�lubzmian 
wurz�dzeniuijegokomponentach,któreobni�aj�bezpie- 
cze�stwoinegatywniewpływaj�naochron�zdrowiaoraz nie 
mo�e pogorszy� np. wywa�enia wirnika. 

Doczyszczenianiewolnou�ywa��rodków/narz�dzi,które 
mog�spowodowa�powstanieładunkuelektrostatycznego lub 
stanowi� inny element ryzyka. 

�
5.9 Naprawa i wymiana cz
�ci w produktachATEX firmy 

SiGa-Tech. 

Zwracamyuwag�,�ewodniesieniudou�ywaniacz��ciza- 
miennychorazosprz�tudowentylatorówwwykonaniuprze- 
ciwwybuchowympochodz�cychznaszejfirmykoniecznie 
musz�by�przestrzeganeregulacjeobowi�zuj�cenaobsza- 
rzeUniiEuropejskiejlubodpowiednieprzepisykrajowe. 

Dostawa cz
�ci zamiennych 
�

Wprzypadkuka�degozgłoszeniazapotrzebowanianacz��ci 
zamiennedoproduktu ATEXfirmySiGa-Techzawszeprosimy 
opodanienamnumeruseryjnegotegoproduktu.Znajduje si� 
onnatabliczceznamionowejumieszczonejnaobudowie 
wentylatora. 

�
Uwaga! 
W zamówieniu prosimy poda�: 
Nr urz�dzenia (tabliczka znamionowa), 
Typ urz�dzenia (tabliczka znamionowa) 

�
�

Poło�enia obudowy 

Poło�enieobudowywentylatoramadecyduj�ceznaczenie 
przyzamawianiuniektórychcz��cizamiennych.Poło�enie 
wentylatoranale�y ustali� patrz�c na stron� ssawn�. Cz��ci 
zamiennenale�yzamawia�odpowiedniodokierunkuobro- tów. 

Obroty w prawo =Ar do Dr        Obroty w lewo = El do Hl 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
. Na obszarze Unii Europejskiej we wszystkich 
pa�stwachczłonkowskichobowi�zuj�odpowiednieprawnei 
urz�dowewytyczneiregulacje,którewtymsamymzakresie 
musz� by� przestrzegane. 

El Fl 

�

PozaUni�Europejsk�nabywca,sprzedawcaiu�ytkownik 
musiprzestrzega�praw,przepisówiregulacjiurz�dowych 
dotycz�cychochronyprzeciwwybuchowej,obowi�zuj�cych 

�
Cr Dr 

�
Gl Hl 

wmiejscueksploatacjidanegoproduktuATEXfirmySiGa-Tech. 
�

Zalecamy,abyszczególniewprzypadkupotrzebywykona- 
nianaprawlubwymianycz��ciwwentylatorzeATEXfirmy SiGa-
Techprzesła�godonaszegozakładu. 

�

Otrzymaj�Pa�stwoodnaskompletn�analiz�stanutech- 
nicznegoł�czniezzaleceniemnajbardziejodpowiedniego 
sposobupost�powania.PonadtodostarczymyPa�stwuin- 
formacjeomo�liwo�ciachsprowadzeniaproduktudoopty- 
malnegostanu.Je�lidalszaeksploatacjalubnaprawanie 
byłabyzalecana,zaoferujemyPa�stwunoweurz�dzenie 
odpowiednie do danego przypadku zastosowania. 

�

W przypadku potrzeby do dyspozycji jest nasz serwis 
(serwis@sigatech.pl). 

�
�

Odst�pstwoodsposobupost�powaniasłu��cemuzachowa- 
niubezpiecze�stwa,ochroniezdrowialubochronieprzeciw- 
wybuchowejmo�espowodowa�utrat� gwarancjiorazpono- 
szenia odpowiedzialno�ci przez firm� SiGa-Tech. 

Zgodniezobowi�zuj�cymstanemprawnymodpowiedzial- 
no��zabezpiecze�stwoiochron�zdrowiapodczaspracy 
orazzabezpieczn�ibezawaryjn�eksploatacj�ponosiu�yt- 
kownik urz�dzenia. 

Zgodniezdyrektyw�ATEXdotycz�c�ochronyprzeciwwy- 
buchowejorazwynikaj�cychzniejregulacjiinormistniej� 
wytycznedotycz�ce  dopuszczalnychi  niedopuszczalnych 
kombinacjimateriałów.Niedopuszczalnekombinacjemate- 
riałówmog�spowodowa�,�e�rodkikonstrukcyjne,maj�ce 
zapewnia�ochron�przeciwwybuchowaproduktub�d�nie-
skuteczne.  W  nast�pstwie  tego  mo�e  znacznie  
wzrosn��ryzyko wybuchu stwarzane przez produktyATEX. 

Wykazycz��cizamiennychdourz�dze�nieposiadaj�cych 
wykonaniaprzeciwwybuchowegoniemaj�zastosowaniado 
urz�dze�ATEXiztegowzgl�dus�wtymzakresieniewa�- ne. 

Zalecenie:U�ycieoryginalnychcz��cizamiennychfirmy SiGa-
Techułatwiazastosowaniesposobupost�powaniaoniskim 
stopniu ryzyka. 
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6 INFORMACJEZWI�ZANEZBEZPIE-

CZE�STWEMDOTYCZ�CEWYŁ�CZE-

NIAZEKSPLOATACJIIDEMONTA�U 

�
Rozł�czeniewszystkichpoł�cze�elektrycznychorazwszyst- 
kie elektrotechniczne  czynno�ci zwi�zane  z  wył�czeniem 
maszynyzeksploatacjimog�by�przeprowadzonewył�cz- nie 
przez specjalistów elektryków. 

Demonta�dozwolonyjestdopierowtedy,gdycałkowicie 
zatrzymaj�si�wszystkiecz��ciwiruj�ceiniejestmo�liwe 
ponowne uruchomienie. 

Wodniesieniudodemonta�uiodtransportowaniamusz�by� 
przestrzeganezaleceniapodanewpodrozdziale2.1Trans- port 
i obchodzenie si� z maszyn�. 

Utylizacjamaszynymusiby�przeprowadzonawsposóbfa- 
chowy. 

7 ODPOWIEDZIALNO��IWYŁ�CZENIE

ODPOWIEDZIALNO�CI 
�

Odpowiedzialno��zau�ytkowaniezespołuzgodniezjego 
przeznaczeniem spoczywa na jego u�ytkowniku. 

FirmaSiga-
Technieponosi�adnejodpowiedzialno�cizau�ywaniejejzespoł
ówielementówniezgodnezprzeznaczeniem. 

Dotyczytozwłaszczaspecjalnegou�ytkowaniaiszczegól- 
nychwarunkówpracy,któreniezostaływyra�nieuzgodnione z 
firm� SiGa-Tech. 

PonadtofirmaSiGa-Technieponosi�adnejodpowiedzialno�ci 
zamodyfikacjelubprzebudowydostarczonegourz�dzenia 
lubakcesoriów,zwłaszczaje�limodyfikacjetemog�nega- 
tywnie wpłyn�� na ochron� przeciwwybuchow�. 

FirmaSiga-Technieponosirównie�odpowiedzialno�ciza 
zaniedbanepracekonserwacyjneinaprawy,pracekonser- 
wacyjneinaprawyprzeprowadzonenieprawidłowo,zopó�- 
nieniemlubprzeprowadzoneprzezinneosobyni�personel 
technicznyfirmySiGa-
Techorazzamo�liweskutkitakiegopost�powania.
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