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1. Viktig information 

Installation och service av fläkten ska end-

ast ske av behörig personal.  

All personal som arbetar med produkten 

ska läsa denna manual om fläktens install-

ation och service. 

Följs inte ovanstående ansvarar ej 

Åkerstedts Verkstad AB för eventuella 

skador och garantin upphör att gälla. 

Varje fläkt som lämnar fabriken funktions-

testas för att säkerställa en hög kvalité. 

 

2. Teknisk beskrivning och 

driftsinformation 

Kammarfläkten är avsedd för att användas 

i ett luftbehandlingsaggregat. De ska där-

med inte användas som fristående fläktar. 

BILD PÅ VERKLIG FLÄKT MED IN-

GÅENDE DETALJER 

Vid drift bör fläkten att arbeta inom -20˚C 

till 40˚C som är den normala driftstempe-

raturen. 

Fläktarna är konstruerade 

för att användas i ett aggre-

gat. Då konstruktionen sak-

nar skydd mot kroppskontakt måste 

lämpliga skyddsåtgärder vidtas enligt 

EN292/294. 

AC-motorena som används är standardise-

rade IE2 eller IE3 motorer. Där IE3 är en 

motor med högre verkningsgrad. Motorns 

tillåtna omgivningstemperatur: -15 ˚C till 

40˚C. 

Samtliga fläktars varvtal går att styra med 

en frekvensomriktare i enlighet med för-

ordning 1253/2014.  

 

3. Transport 

Vid leverans ska fläkten kontrolleras så att 

skador ej har uppkommit under transpor-

ten. Om skador upptäcks ta kontakt med 

transportföretaget. 

Lämpliga förfaranden måste användas vid 

transport. 

Om fläkten inte installeras direkt utan den 

lagras under en tid så bör följande följas: 

 Lagringsomgivningen bör vara torr, 

dammfri och ha en låg luftfuktig-

het. 

 Det ursprungliga emballaget bör 

användas. 

 Lagringstemperaturen bör inte un-

derstiga -15˚C och inte överstiga 

40˚C. 

Lyft av fläkten ska ske utan att fläkten tar 

skada. Vid användning av travers ska lyft-

kedjorna ej vara i kontakt med fläkthjul, 

motor eller frekvensomriktare. Fre-

kvensomriktaren med dess monterings-

platta kan behövas flytta eller lossna på för 

att upprätthålla ett säkert lyft. 

  



 

2 
 

4. Monteringsanvisning KML 

Montera de två medföljande skenorna i 

aggregatet. Skenorna ska monteras på ett 

sådant sätt att kammarfläkten sedan sluter 

tätt mot väggen. Montera stoplisten så att 

fläkten täcker inloppet. 

Placera fläkten på skenorna och skjuva in 

fläkten i aggregatet. När fläkten är på öns-

kat läge låses den fast med de medföl-

jande skruvarna mot skenorna. 

När fläkten är på plats kan den medföl-

jande montagelisten monteras. Placera 

montagelisten ovan kammarfläkten och 

montera listen mot väggen. 

 

  

Skena 
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5. Flödesmätning 

Via ett fabriksmonterat uttag i inloppskon-

an är det möjligt att mäta ett differenstryck 

mellan inloppskonan och det statiska 

trycket på fläktens sugsida. Flödet kan se-

dan enkelt beräknas med hjälp av följande 

formel. Där mediets densitet antas vara 

konstant. 

𝑞 = 𝐾√∆𝑃 

q = Flöde [m³/h] 

K = K-faktor för specifik fläkt 

∆𝑃 = Differenstryck [Pa]  

BILD ÖVER TRYCKMÄTNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell över respektive fläkts K-värde. 

Typ K-faktor 

KML025 90 

KML031 142 

KML040 228 

KML045 294 

KML050 364 

KML063 578 

KML071 736 

KML080 927 

KML090 1161 

KML100 1412 

KML112 1789 

 

Nedan finns tryckflödesdiagram för att 

snabbt avläsa flödet vid uppmätt differens-

tryck. 
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6. Elektriska anslutningar 

Alla elektriska anslutningar måste kopplas 

av behörig personal. Nödvändiga elektriska 

och säkerhetsrelaterade åtgärder måste tas 

hänsyn till. 

 

7. CE-märkning 

KML är CE-märkt som en delvis fullbor-

dad maskin. Det menas att fläkten endast 

får tas i drift då den är monterad i tillhö-

rande aggregat. KML har blivit godkänd i 

enlighet med maskindirektivet 

2006/42/EC. 

 

8. Jordning 

Frekvensomriktaren kan jordas ytterligare 

till aggregatet. Fäst en jordkabel i fre-

kvensomriktaren och sedan i aggregatet. 

 

9. Aktivera drift 

Kontrollera följande: 

 Att fläkthjulet rör sig lätt. 

 Att det inte finns några främmande 

föremål i fläkten. 

 Att fläkten inte för något ovanligt 

oljud. 

 Att rotationen av fläkthjulet sker åt 

rätt håll. 

 Att installationen har gjort enligt 

gällande föreskrifter. 

 All nödvändig säkerhetsutrustning 

har installerats. 

När dessa steg är klara är fläkten redo för 

drift.  Kontrollera återigen att inga ovan-

liga oljud kommer från fläkten när den är i 

drift. 

 

10. Skötsel 

Regelbunden service och underhåll är ett 

måste för att garantin ska gälla. Brister 

under garantiperioden måste redovisas till 

Åkerstedts Verkstad AB. Garantin täcker 

inte underhållningsarbeten eller indirekta 

skador. 

Innan ett underhållningsarbete påbörjar 

måste matspänningen till fläkten stängas av 

och vänta tills att fläkthjulet har stannat 

helt. 

Inspektion av fläkten bör ske minst en 

gång om året. 

Motorlagren ska smörjas enligt motortill-

verkarens rekommendationer. Om ett lager 

behöver bytas följ då motortillverkarens 

instruktioner. 

Rengöring av fläkthjulet bör göras en gång 

om året i samband med inspektion. Fläkt-

hjulet rengörs med dammsugare eller med 

hjälp av tryckluft. Om hjulet är täckt med 

fet smuts går det att tvätta i tvättmedel eller 

i lösningsmedel. 

Om motorn eller fläkthjul behöver bytas ta 

då ut fläkten ur aggregatet. Montera ned 

inloppsidan och stödbalkarna. Efter det kan 

fläkthjul och motor separeras. 

Efter ihop montering kontrollera följande 

innan fläkten kan tas i drift: 

 Fläkhjulets överlapp till inlopps-

konan. 

 Att det inte är någon fysisk kontakt 

mellan fläkthjul och inloppskona. 
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Om ej så är fallet kan konans posit-

ion justeras i inloppet. 

 Att alla bultar är åtdragna. 

 Se punkt 9. Igångkörning. 

När detta är uppfyllt är fläkten redo att 

återta i bruk. 

 

11. Störningar 

Om störningar uppkommer under drift får 

endast behörig personal åtgärda proble-

men. 

Vänligen kontakta Åkerstedts Verkstads 

säljavdelning om reservdelar fodras. 

 

12. Dimensioner 

Nedan presenteras en tabell över respektive 

fläkts dimensioner. 

 

 

Typ B D H 

KML025 400 425 450 

KML031 400 520 450 

KML040 500 585 550 

KML045 630 635 680 

KML050 630 675 680 

KML063 760 925 810 

KML071 960 965 1010 

KML080 960 1065 1010 

KML090 1180 1130 1230 

KML100 1180 1190 1230 

KML112 1350 1430 1400 

 

Längden på skenorna går att justeras efter 

önskemål. 

13. Skrotning av produkten 

Fläkten ska skrotas eller återanvändas i 

enlighet med lokala lagar och andra för-

fattningar. 
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14. EG-försäkran om överensstämmelse 

EG-försäkran för inbyggnad av en devis fullbordad maskin 

Maskindirektivet 2006/42/EC, Bilaga II, sub B 

  

Tillverkare: Åkerstedts Verkstad AB 

Adress: Broholm 1, 53 591 Kvänum 

  

  

Namn och adress till den person som är behörig att sammanställa detta dokument: 

Markus Åkerstedt Broholm 1, 53 591 Kvänum 

  

  

De delvisa fullbordade maskiner:  

KML  

AC asynkronmotor  

AC asynkronmotor med separat frekvensomriktare 

  

  

Har följande krav i maskindirektivettillämpats och fullföljts: 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 och 1.5.1  

  

  

Dokumentationen har sammanställts i enlighet med avsnitt VII B. Denna dokumentation eller 

delar därav kommer att förmedlas som svar på en motiverad begäran från nationell myndig-

het. 

  

Denna delvis fullbordade maskin överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG-

direktiv: 

Low Voltage Directive 2014/35/EU  

EMC-Directive 2014/30/EU  

ErP Directive 2009/125/EC  

  

  

Vi försäkrar dessutom att följande europeiska harmoniserade standarder har använts: 

EN ISO 12100–2010  

EN ISO 13857:2008  

ISO EN 5801  

  

  

Denna delvis fullbordade maskin får inte tas i 

drift förrän den fullständiga maskin där den 

ska byggas in har försäkrats överensstämma 

med bestämmelserna i direktiv 2006/42/EC. 

 

  

Kvänum 2016-07-07 Markus Åkerstedt 

 VD 

  


