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Aceste condiţii generale indică regulile de bază pentru utilizarea competentă a ventilatoarelor Piller. În caz de necesitate, ele sunt 
completate cu indicaţii din manualul de utilizare. Condiţiile sunt următoarele: 
 

 Se vor respecta toate indicaţiile de întreţinere. 

 Toate instalaţiile de siguranţă se vor instala corespunzător 
prescripţiilor. 

 Modificarea reglajelor din fabricaţie este interzisă fără 
acordul nostru. 

 Este permisă utilizarea numai a lubrifianţilor prestabiliţi din 
fabricaţie sau a celor de calitate echivalentă. Nu este 
admisă prezenţa impurităţilor. 

 La instalarea fixă a maşinilor, fundamentul se va executa 
corect, cu respectarea dispoziţiilor din norma DIN 4024, 
partea 2, iar fixarea maşinii se va realiza în conformitate cu 
recomandările noastre. 

 Forţele de tensionare produse prin joncţiunea cu ţevile 

conductelor vor fi limitate la minim, de exemplu prin 
introducerea de compensatoare. Dacă în fişele de date 
sunt indicate sarcini maxime ale reazemelor, depăşirea 
acestora este strict interzisă. 

 Pentru erorile rezultate din punerea în funcţiune 
defectuoasă de către client, nu ne asumăm nicio 
responsabilitate. 

 Depăşirea temperaturilor şi turaţiilor maxime este admisă 
numai conform specificaţiilor şi pe o durată scurtă. 

 Este interzisă pătrunderea de corpuri străine în rotor. 

 Este admis numai transportul substanţelor specificate în 
ordinul de comandă (compoziţii gazoase). Prejudiciile 
cauzate de compoziţiile nespecificate ale mediului de 
transport nu intră sub incidenţa acordului de garanţie.  

 Exploatarea ventilatoarelor este permisă numai dacă 
acestea prezintă o stare de funcţionare constantă şi 
concentrică. Intensităţile admise pentru vibraţiile în lagăre 
sunt definite prin valorile de alarmă şi de deconectare, 
prestabilite în manualul de utilizare. 

 În cazul ventilatoarelor cu monitorizare a vibraţiilor, funcţiile 

de alarmă şi deconectare se realizează cu valorile limită 
menţionate în manualul de utilizare. Funcţionarea peste 
valoarea de alarmă este admisă numai pe o durată scurtă, 
pentru analiza cauzei vibraţiei. Înrăutăţirea bruscă a 
valorilor de vibraţie poate semnala ieşirea din funcţiune a 
maşinii sau a unei părţi a maşinii şi poate periclita 
securitatea în funcţionare. Trebuie să se constate imediat 
cauzele şi să se întreprindă măsuri de remediere. 

 Funcţionarea ventilatoarelor fără monitorizare a vibraţiei 
este admisă numai dacă intensitatea vibraţiei nu depăşeşte 
valorile limită indicate în instrucţiunile de exploatare (dacă 
datele nu sunt cunoscute, 7,1 mm/s la instalare rigidă în 
conformitate cu ISO 14694 BV-3; 4,5 mm/s la instalare 
rigidă în conformitate cu ISO 14694 BV-4) 

 Modificările la rotoare, corelate cu operaţiile de echilibrare 
în funcţionare efectuate de client, se vor efectua numai de 
comun acord cu noi. Măsurile neautorizate duc la pierderea 
garanţiei. 

 Se va evita turbionarea fluxului de gaz produs de instalaţie 
în sensul de rulaj al rotorului; contra-turbionarea nu este 
admisă. 

 Regimul de funcţionare permanentă este admis numai 
pentru punctele menţionate în confirmarea ordinului de 
comandă; în special, funcţionarea cu vana închisă sau cu 
organul de reducţie închis sunt admise numai pe o durată 
scurtă (max. 5 minute, ca ajutor la pornire). 

 În cazul ventilatoarelor cu regulator de turbionare, toate 
poziţiile regulatorului sunt deblocate, cu excepţia regulatorului 
închis (90° sau 0%). Funcţionarea cu regulatorul de 
turbionare închis este admisă numai pe parcursul accelerării 
pentru atingerea turaţiei de lucru. După atingerea turaţiei 
finale, regulatorul de turbionare se va deschide într-o sigură 

etapă. În cazul aplicaţiilor de lucru cu creşteri de presiune 
peste 10kPa, poziţiile regulatorului de turbionare, admise în 
regimul permanent, vor fi restricţionate la max. 70°. 

 Debitul nu are voie în niciun caz să scadă sub valoarea 
minimă Vmin = 0,3 * Vopt pe parcursul regimului permanent; 
în cazul creşterilor de presiune peste 20 kPa, debitul minim 
va fi ridicat la 0,5 * Vopt, iar punctele de lucru cu creşteri de 
presiune mai mici de 40% din creşterea de presiune în 
punctul de configurare vor fi blocate. 

 În cazul aspirării libere, fluxul de aer spre ventilator nu are 
voie să fie obstrucţionat. Dimensiunile minime ale spaţiului 
fără obstacole şi dreptunghiular în jurul centrului 
deschiderii de aspirare măsoară a = b = 2.5 * d  (d = 
diametrul de aspirare).  

 Depunerile aderente masive, coroziunea şi uzura vizibilă la 

rotoare nu sunt admise. Măsurile de evitare vor fi stabilite 
imediat, de comun acord cu noi. 

 Intrarea bruscă şi masivă a fluidului în rotor, precum şi 
evacuarea insuficientă a condensului din carcasa 
ventilatorului vor fi evitate în toate împrejurările. 

 În cazul aşezării motorului lângă ventilator de către client, 
nu oferim garanţie privind configurarea, funcţionarea şi 
securitatea în funcţionare a cuplajului la perturbaţiile 
electrice (conform VDI 3840). 

 Pornirea ventilatoarelor este permisă numai din starea de 
repaus a maşinii. 

 În cazul temperaturilor de proces situate peste 150°C nu 
este admisă starea de repaus a ventilatorului,deoarece 
acest lucru ar duce la defecţiuni în lagăre. 

 Gradienţii de temperatură mai mari de 50 C/min nu sunt 
admişi, cu excepţia cazului în care acordul are alte 
prevederi. 

 La funcţionarea în paralel a ventilatoarelor, se va bloca 
regimul funcţional din stânga vârfului liniei caracteristice. 

 

Ventilatoarele în instalaţiile de distilare/condensare 

 Faza lichidă din abur va fi limitată la minim, pentru a 
proteja rotoarele. Mărimea maxim admisă a picăturilor se 
situează în jurul valorii de 1 mm. 

 Recircularea de răcire a gazelor supraîncălzite prin 
pulverizarea de apă este admisă cel mult până la atingerea 
condiţiilor de saturare a aburului pe partea de presiune. 

 Conductele vor fi pozate astfel încât să fie exclusă 
formarea bălţilor de apă şi să se evite tronsoanele de ţeavă 
lungi cu diferenţe de nivel mari înaintea ventilatorului şi 
după acesta. 

 Fluidele de blocare pentru etanşarea arborelui trebuie să 
fie racordate curat şi în conformitate cu scopul funcţional. 
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