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 תעודת אחריות  

 

 

האחריות )תקופת  בתנאי שימוש רגילים, אם תקלה במאוורר אכן נובעת מבעיות באיכות הייצור, המפעל אחראי לתעודת  .1

 האחריות של המנוע היא חצי שנה, החל ממועד המכירה(. 

כל נזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי תקין או תחזוקה לקויה עדיין יתוקן בתחנת התיקונים המיועדת של המפעל, בעלות   .2

 חלקי החילוף בלבד. 

 התיקונים המקומית המיועדת. אנא שמרו על תעודת אחריות והקבלה על מנת שתוכלו להציג אותן בתחנת  .3

במקרה של מוצר שלא יוצר במפעלנו, או מוצר שאינו כולל סימן מסחרי, מוצר מזויף או מוצר שאינו כולל מספר   .4

 סידורי, המפעל שלנו אינו אחראי לתחזוקה. 

 אינו נושא בעלויות הובלה. היבואן .5
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 בקרת רעידות   .1

הכוונון נמצא בקצה  כבו את המכשיר. לאחר שלהבי המאוורר מפסיקים להסתובב, כאשר בורג 

מעלות. אם בורג   90החור של מכשיר ההגנה מפני עומס יתר, זווית הסיבוב של המאוורר הנה 

הכוונון אינו נמצא במקומו, הוא יוזז למרכז מכשיר ההגנה מפני עומס יתר יחד עם מוט החיבור.  

דק את בורג  מעלות, ויש לה 90- כאשר חור הבורג מותקן, זווית הסיבוב של המאוורר מותאמת ל

 הכוונון על מנת למנוע התרפות. 

 בקרת מהירות   .2

" מסמל את ההילוך  1" מסמל מצב כבוי, " 0במקרה של מאוורר הכולל פונקציה הניתנת לכוונון, " 

 " מסמל את ההילוך המהיר ביותר. 3" - האיטי ביותר ו

 כוונון של זווית השיפוע   .3

ראשית, נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו שלהבי המאוורר יפסיקו להסתובב, החזיקו את   

המאוורר בידכם, שחררו את בורג החיבור, התאימו את המאוורר כך שיהיה בזווית השיפוע הרצויה 

 ולבסוף הדקו את בורג המעצור אל בורג החיבור. 

 התקנת מסגרת של מאוורר קיר   .4

על מנת להדק אותו לקיר, לאחר  M12של המדף ושני ברגי   14-שני חורי. השתמשו ב1עיינו באיור 

של לוח המדף והשתמשו בברגי הנעילה. יש   Uמכן מקמו את צינור הזווית בשני הבלוקים בצורת 

למקם את בורג הנעילה הארוך מבין השניים במיקום העובר מבעד לחור הקטן הקצה צינור הזווית  

 על מנת למנוע ממנו ליפול. 

 מטר.  2.3על גובה ההתקנה של מאוורר הקיר להיות מעל    .5

 אמצעי זהירות לשימוש בטיחותי   .6

ניתן להזיז את המאוורר רק כאשר הוא מנותק מהחשמל ומפסיק להסתובב. כאשר המאוורר מופעל,  

 אין למנוע את פעולת הסיבוב של המאוורר על מנת להימנע מנזק או נפילה של המאוורר. 

 התקנת המאוורר   .7

מנת להקל על האריזה וההובלה, המוצר יוצא מהמפעל כאשר העמוד, בסיס מדף הקיר, להבי  על 

 המצורפים.  3-ו  2המאוורר והרשת ארוזים בנפרד. ניתן לבצע את ההתקנה בהתאם לאיורים 

 מ"מ.  3יש לנתק את המתג בכל הקטבים, ועל מרחק המגע להיות מעל    .8

על המתח והתדירות של מקור החשמל להתאים לאלה המצוינים בלוחית שעל המאוורר.    .9

 אין להשתמש במאוורר בסביבה לחה או קורוסיבית. 

מטר ושטמפרטורת הסביבה   1000יש להשתמש במאוורר בסביבה שגובהה אינו עולה על    .10

 . 40°Cנה עולה על  שלה אי 

  

 שימוש במאווררים חשמליים תעשייתיים  1מס' 



 

 אין להשתמש במקומות עם חומצה או גז נפיץ.  .1

 שעות שימוש, יש להחליף את הגריז במסבים ובתיבת ההילוכים.  1500לאחר  .2

יש לאחסן את המאוורר במקום נקי ויבש, ללא חומרים חומציים או בסיסיים וגזים קורוסיביים   .3

 אחרים. 

 במאווררים חשמליים תעשייתיים יבוצע על ידי אנשי מקצוע בלבד. נדרש כי השימוש  .4

 

 

 כמות  סל"ד  ( Wהספק ) הרץ  וולט  דגם המוצר 
 

 מאוורר תעשייתי 
F-50 220 50 90 1420 1 
F-65 220 50 110 1420 1 

 

 

 

F-75 220 50 130 1420 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 אמצעי זהירות: 

 מפרט טכני של המאוורר התעשייתי  2מס' 

 חומרים מסוכנים במוצר )מאוורר חשמלי תעשייתי( שם ותוכן של   3מס' 
 

 

 

 שם הרכיב 
 חומרים מסוכנים 

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ כבל חשמל 

 ○ ○ × ○ ○ ○ מנוע 
 ○ ○ ○ ○ ○ × מפסק

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ חוטי חשמל פנימיים
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ קליפת מתכת 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ קליפת פלסטיק 
 SJ/T 11364טופס זה עומד בתקן 

: מסמל כי תוכן החומר המסוכן בכל החומרים ההומוגניים של הרכיב נמצא מתחת להגבלה  ○
 . GB/T26572-המצוינת ב

להגבלה המצוינת    מעלמסמל כי תוכן החומר המסוכן בכל החומרים ההומוגניים של הרכיב נמצא  :× 
 . GB/T26572-ב
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימוש במאווררים חשמליים תעשייתיים  4מס' 

 עופרת הארקה 

 סכך אחורי

 ברגי הידוק 
 

 תופסן כבלים 

 ברגי הידוק 
 

 מוט ישר 

 ציר מסתובב
 

 בורג בקרה
 
 ברגי חיבור 

 
 בורג מעצור 

 תופסן כבלים 
 חוט חשמל יוצא  
 

 צינור זווית 
 

 3הדקו באמצעות 
 m12ברגי  

 

 ( 1)איור 

 ( 3)איור  ( 2)איור 

 1המבנה התומך, כמוצג באיור  ממדי  .1

 
 (2מותקן בחלק התחתון )איור כאשר צינור הזווית פונה כלפי מעלה, הבורג הארוך  .2

 
 (3כאשר צינור הזווית פונה כלפי מטה, הבורג הארוך מותקן עליו )איור  .3

 

 מכשיר נעילה 
 

שאינו ניתן לכוונון  עמוד
עמוד 

1180
 

מ"מ
 

 

 סגנון מכני

 מנוע 

 שחור 
 

קבל  
 שחור 

 )אדום(  3
 )לבן(  2 

 )כחול(  1

 צהוב
 

 צהוב וירוק 
 

 מפסק מהירות 
 

 כחול  
 

 חום 
 

 2איור 



 750 650 מפרט / גודל 

A ø 706 ø 824 ø 

B-C 1010-1410 1250-1650 

 

 

המיוצרים במפעל שלנו  המאווררים החשמליים התעשייתיים והמאווררים הציריים התעשייתיים 

מתאימים לשימוש במחסנים של מפעלים, סדנאות, חדרי ישיבות, קניונים, בתי חולים, חדרי אחסון 

קרקעיים וחללים ציבוריים לאוורור וקירור, סילוק אבק בסביבות קשות וסילוק עשן. למוצר זה יש  -תת

ליון של המוצר, כך שראש  עיצוב מבני סביר ומכשיר להגנה מפני עומס יתר של רעידות בחלק הע

למוצר יש נפח אוויר גדול, עוצמת   המאוורר לא יינזק או ייפול במקרה שרעידת ראש המאוורר נחסמת.

רעש נמוכה, צריכת חשמל נמוכה, ערך שימוש גבוה, פעולה יציבה, מראה אסתטי וחלק. המוצר הנו  

 בטיחותי, אמין ובעל איכות גבוהה.

 

 

( יש צורך לבדוק האם הפרמטרים החשמליים הרלוונטיים של המוצר מתאימים לאלה של אספקת  1

 החשמל לפני השימוש, על מנת שלא לשרוף את המאוורר. על התנגדות ההארקה להיות גבוהה  

 אוהם. -מגה 0.5-מ

. בדקו את  ( לפני השימוש, יש לוודא שאין עיוות בכיסוי הרשת ושאין מגע בין הרשת ללהבי המאוורר2

כיוון סיבוב להבי המאוורר לאחרי ההפעלה. הכיוון הנכון הנו כיוון השעון, כאשר מתבוננים מקדמת 

 המאוורר. אם הכיוון אינו נכון, יש לקחת את המכשיר לתיקון על מנת להימנע מתאונות. 

תחזוקה   ( אם כבל החשמל ניזוק או שיש צורך להחליפו, יש להחליף אותו באמצעות היצרן או תחנת 3

 מיועדת, על ידי חשמלאי מוסמך. 

 ( על המוצר לכלול כבל הארקה תקין ואיכותי לפני השימוש. 4

 

 מאפייני שימוש   5מס' 

 צריכת חשמל 6מס' 


