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HV-55, HV-75, HV-110, HV-150, IP-75, IP-110, IP-150
Allmänt Manual

Del 1 Allmänt

Gratulerar för ert val! Kännetecknande för Nord Mills produkter är pålitlighet, enkel
funktionalitet  samt  lättanvändhet.  Vi  har  noggrant  valt  komponenterna  och
materialen så att vår produkt skulle betjäna Er så länge som möjligt.

Genom att  regelbundet  observera  utrustningens  fungerande  och  genom att  utföra
regelbundna underhållningsåtgärder kan man garantera att utrustningen kan opereras
störningsfritt och att den hålls i klanderfritt skick länge. Läs denna manual noggrant
innan du börjar använda produkten – så får er användning av produkten en bra början
och ni erhåller en bild av vad som krävs för att utrustningen ska fungera korrekt.
Förvara manualen på ett ställe som är lätt tillgängligt vid behov.

1.1. Garantivillkoren
Oy Nord Mills Ltd beviljar utrustningen  1 års garanti räknat från leveransdatum.
Garantin gäller för eventuella material- och komponentfel. Tillverkaren är inte
garantiansvarig  ifall  felet  har  uppstått  genom  installeringsfel,  felaktigt  bruk,
försummelse av rengöring, olycka, förändringsarbete eller missbruk. Garantin gäller
inte normalt slitage av delar och ersätter inte eventuella person- eller materialskador,
indirekta  skador,  eller  kostnader  för  ombyte  av  delar  utan  särskilt  beslut  från
tillverkaren.

Fel som eventuellt uppstår efter att garantiperioden löpt ut är inte Oy Nord Mills
Ltd:s ansvar, men kan avtalas om enskilt från fall till fall.

1.2. Säkerhetsinstruktioner
Var alltid omsorgsfull. Försäkra dig om att alla skydd är på plats och fästa medan
utrustningen  är  i  bruk.  Bullret  från  blåsaren  kan  vara  mycket  högljutt.  Det  är
nödvändigt att skydda hörseln när man arbetar nära utrustningen. Flygande partiklar
kan orsaka skador ifall de träffar exempelvis ögat. Använd därför skyddsglasögon när
du arbetar nära sug- eller utloppsöppningen.

Undvik att komma i närhet av sugöppningarna medan utrustningen är i bruk. Kläder
eller andra främmande föremål kan sugas in i maskinen och orsaka antingen person-
eller materialskador. Användning av en cyklonsugare i blåsändan rekommenderas, så
att  hastigheten  på  förflyttandet  av  materialet  saktas  ner  och  luften  åtskiljs
kontrollerat.
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HV-55, HV-75, HV-110, HV-150, IP-75, IP-110, IP-150
Manual Allmänt

Stanna maskinen alltid före smörjning, underhåll eller justeringsåtgärder. Efter varje
gång som maskinen  används  bör  den  köras  tills  rören  är  helt  tomma och  sedan
rengöras.

1.3. Beskrivning av utrustningen

4

todo
Inloppstratt

Blåsarens luftintag

Utgång Motorbädd

Roterande matare

Cyklonens 
sugöppning

Kontrollcenter

Kontrollcenter



HV-55, HV-75, HV-110, HV-150, IP-75, IP-110, IP-150
Användning Manual

Del 2 Användning

2.1. Instruktioner för transportlinjen
Rören som används påverkar blåsarens transportkapacitet betydligt. Beakta följande
saker i designen av transportlinjen:

1. Sugrören måste hållas så korta som möjliga. Att höja sugdistansen från 5m
till 10m minskar sugeffekten med ungefär 33%. Om stålrör används, minskas
effekten  inte  fullt  lika  kraftigt,  och  stålrör  både  håller  bättre  och  orsakar
mindre motstånd än ett böjligt sugrör.*

2. Ett böjligt sugrör bör hållas till en så rak linje som möjligt. Krokarna slits fort
och minskar transporteffekten. Oftast  är det att  rekommendera att  sugröret
fästs i cyklonen med en stålböj, så att sugröret inte får en brant kurva och
således håller bättre i bruk.*

3. Använd  alltid  160mm  spannmålsrör.  Storleksförändringar  i  rören  orsakar
oönskade fenomen och påverkar transportkapaciteten negativt. Rören i hela
systemet måste ovillkorligen vara av samma storlek. 

4. Luftläckor i rörsystemets fogar orsakar minskning av transporteffekten. Det är
särskilt viktigt att hålla sugröret tätt.

5. Rörsystemet måste om möjligt bestå av antingen vertikala eller horisontala
portioner.  Diagonala  transportlinjer  minskar  transporteffekten  och  ökar
slitage.

2.2. Uppstartning och avstängning
Innan du sätter igång utrustningen, försäkra dig om att blåsarens luftintag är stängd
från  glidregulatorn.  Om nödvändigt,  öppnas  också  sughuvudets  luftreglering helt.
Tryck på blåsarens startknapp. Inom några sekunder övergår motorn automatiskt från
stjärnkoppling till triangel och går på fulla varv. Då kan man också starta roterande
mataren och till slut öppna blåsarens luftintag.

Stanna maskinen genom att  avlägsna sughuvudet från spannmålet eller genom att
stänga  sughuvudets  luftintag.  Kör  hela  rörsystemet  tomt  innan  du  trycker  på
stoppknappen.

* Enbart blåsare med sugfunktion
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HV-55, HV-75, HV-110, HV-150, IP-75, IP-110, IP-150
Manual Användning

2.3. Inställningar

2.3.1. Blåsare med sugfunktion
Öppna sughuvudets luftregleringsplåt helt innan du ställer huvudet i spannmålet. Slut
sedan regleringsplåten lite åt gången medan du observerar fungerandet.

Syftet  med  regleringen  är  att  hitta  det  optimala  förhållandet  mellan  luft  och  det
material som ska transporteras. Om plåten är för öppen, är det främst luft som flyter
genom rören, medan endast små mängder spannmål transporteras. Om plåten är för
sluten, har den transporterande luften ingen ingång till rörsystemet och transporten av
spannmål  stannar  upp  och  rörsystemet  eventuellt  tilltäpps.  Genom  att  observera
transporten är det lätt att hitta det optimala förhållandet.

2.3.2. Blåsare
I  motsats  till  blåsare  med  sugfunktion,  har  spannmålsblåsare  inga  särskilda
regleringar.  Användarens  främsta ansvar  är  i  det  fallet  att  försäkra sig  om att  en
lämplig mängd spannmål hälls i intagningstratten.

2.4. Rengöring av ett tilltäppt rörsystem
Öppna sughuvudets regleringsplåt helt eller lyft sughuvudet ut ur spannmålet / mata
inte in spannmål i intagningstratten. Oftast får en stunds fri operation spannmålet att
åter  röra  sig  i  rörsystemet.  I  annat  fall  måste  hela  rörsystemet  demonteras  och
tömmas. Fäst i fortsättningen noggrann uppmärksamhet vid den korrekta regleringen
av luftmängden.

2.5. Felsökning
Låg
transporteffekt

Sughuvudet är inte korrekt 
reglerad

Kontrollera  att  luft  når  rörsystemet  i  korrekt  proportion  (endast
blåsare med sugfunktion)

Belts worn or need 
tighteningSlitna eller lösa rem

Replace  or  tighten  the  beltsByt  eller  spänn  drivremmarna  enligt
behov. 

Inkorrekt struktur av 
rörsystemet

Transportrörsystemet bör hållas så kort som möjligt.  Använd inte
kurvor eller delare i onödan. Försäkra dig om att den transporterade
luften också har ett utlopp ut ur silon - lägg till utloppsöppningar
eller dammpåsar.

Fuktigt eller orent spannmål Hög fuktighet såsom orent spannmål minskar transporteffekten.

Rubber blades in rotary valve 
wornSliten roterande matare

Byt fläktvingarna av gummi i den roterande mataren. En läcka i en
blåsare med sugfunktion orsakar även att spannmål rör sig genom
blåsarens rotor.

Fel roteringsriktning Använd en adapter i matningskabeln som tillåter byte av riktning,
eller be en elektriker ändra riktningen (den korrekta riktningen är
markerad på blåsaren och på den roterande mataren).

Inget spannmål 
transporteras

Tilltäppning i rörsystemet Rensa rörsystemet enligt  artikeln  “2.4 Rengöring av ett  tilltäppt
rörsystem“

Den roterande mataren har 
stannat

Eventuella  främmande  föremål  som  kilats  fast  i  den  roterande
mataren bör avlägsnas och matarens tillstånd kontrolleras.
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HV-55, HV-75, HV-110, HV-150, IP-75, IP-110, IP-150
Underhåll Manual

Del 3 Underhåll

VARNING!  Före  underhålls-  eller  reparationsåtgärder  måste  man  absolut
stanna maskinen och försäkra sig om att den inte kan startas!

3.1. Smörjning och rengöring av utrustningen
Smörj blåsarens lager på remsidan alltid efter 150 timmars användning. Använd dock
inte för mycket smörjningsmedel - även överflödig smörja orsakar att lager blir heta.
Lager i den roterande mataren behöver inte smörjas oftare än en gång per år.

Behov för rengöring beror delvis på det material som transporteras.

3.2. Motorer och drivrem
Täck motorn inte. Övervaka renligheten noga så att motorn svalnas effektivt.

Kontrollera remmens spänning regelbundet, särskilt då de är nya. Om remmen är för
spända, både lager och rem överbelastas och då slits de fort. För lösa rem i sin tur
slirar,  vilket  gör  både  att  remmen slits  fort  och  att  transportkapaciteten  minskar
betydligt.

Avlägsna remskyddet för att kontrollera remmens spänning. Justera spänningen vid
behov  genom  att  öppna  fyra  (4)  bultar  i  motorbädden  och  flytta  uppsättningen
antingen närmare blåsaren eller längre ifrån den.

Om det inte går att justera spänningen på alla rem samtidigt, måste alla rem bytas
mot nya.

3.3. Lagring
Rengör och smörja utrustningen före lagring. För att bekämpa korrosion, se till att
förvara maskinen i ett torrt ställe i skydd från vind och fukt.
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HV-55, HV-75, HV-110, HV-150, IP-75, IP-110, IP-150
Manual Tekniska uppgifter

Del 4 Tekniska uppgifter

OBS! Att utrustningen får tillräcklig ström är en absolut förutsättning för att
den ska fungera korrekt!
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HV-55 HV-75 HV-110 HV-150 IP-75 IP-110 IP-150
Motoreffekt (blåsare) 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW

Elektrisk anslutning 3x380/50 3x380/50 3x380/50 3x380/50 3x380/50 3x380/50 3x380/50

Rekommenderad min. Propp 25 25 35 35 25 35 35

Motors RPM 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Blåsarens RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Vikt 220 250 290

Storlek av rörsystemet 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

D
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HV-55, HV-75, HV-110, HV-150, IP-75, IP-110, IP-150
Tekniska uppgifter Manual
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MÅL DELNUMMER BESKRIVNING ANTAL
1 NM17-03-3-01 1
2 NM17-03-3-02 2
3 NM17-03-3-03 Eluttagets 1
4 NM17-03-3-04 Motorns monteringsplatta med svetsmutter 1
5 NM17-03-3-05 2
6 NM17-05-3-01 1
7 NM17-08-3-01 Remskydd, låda 1
8 NM17-08-3-02 Remskydd, lock 1
9 NM17-03-1-04 1
10 NM17-03-1-08 1
11 NM17-07-1-05 1
12 NM17-07-1-10 1
13 NM17-07-1-11 1
14 NM17-08-1-05 1
15 DIN 125 - A 8,4 22
16 DIN 125 - A 10,5 6
17 DIN 125 - A 13 10
18 DIN 125 - A 21 4
19 DIN 316 - M10 x 30 2
20 DIN 933 - M12 x 50 4
21 DIN 933 - M12 x 100 2
22 DIN 934 - M8 5
23 DIN 934 - M12 4
24 ISO 1234 - 4 x 28 2
25 ISO 4762 - M8 x 20 17
26 ISO 4762 - M10 x 35 4
27 ISO 4762 - M12 x 20 1
28 UCP-207 2
29 SFS 2636 - A 8x7x40 1
30 SFS 2636 - C 8x7x50 1
33 160 B3 / 1500 7,5 kW 1500 RPM 1
33 160 B3 / 1500 11 kW 1500 RPM 1
33 160 B3 / 1500 15 kW 1500 RPM 1
34 Power socket 3+N+PE 1
35 Control box 4kW - 11kW 1
36 LTU-200 PK 2
37 XPA13X1732 3
37 XPA13X1800 3
38 SPA 1610-35 1
41 SPA 2517-38 1
41 SPA 2517-42 1
42 SPA 90-3-1610 1
43 SPA 224-3-2517 1
43 SPA 236-3-2517 1
43 SPA 250-3-2517 1
43 SPA 280-3-2517 1

Stomme
Remspännare

Lagerbockarnas monteringsplatta
Blåsare

Hjulaxel
Justeringsfot
Fläkthjul
Axel
Plaströr
Remskyddets fästanordning
Basplåt
Vingmutter
Sexkantsskruv
Sexkantsmutter
Saxsprint
Sexkanthålsskruv
Lagerbock
Krysskil
Inlopp
Kontrollcenter (med eller utan roterande matare)
Manner Helgummihjul
Drivrem
Konholk
Drivremshjul (7,5 kW blåsande) (7,5 kW sugeffekt)
Kil
Kil

Pluggen
Kontrollcenter (med/fri matare)
Hjul LTU-200 PK
Kilrem (7,5 kW – 11 kW)
Kilrem (15 kW)
Kon hylsa (7,5 kW – 11 kW)
Kon hylsa (7,5 kW)
Kon hylsa (11 – 15 kW)
Kilremskiva (7,5 kW – 15 kW)
Kilremskiva (7,5 kW blowing)
Kilremskiva (7,5 kW suction-blower)
Kilremskiva (11 kW)
Kilremskiva (15 kW)
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MÅL DELNUMMER BESKRIVNING
1 NM17-06-03-01 Remdriven blåsare
2 NM20-01-01-03-01 Roterande matare
3 NM22-01-3-01 Tilläggsstomme
4 NM22-05-3-01 Handtag
5 NM22-03-1-01 Cyklon
6 NM22-04-1-01 Böj
7 NM22-04-1-02 Strypare
8 NM22-04-1-03 Rör
9 NM22-04-1-04 Band
10 NM22-04-1-05 Bas för roterande mataren
11 NM22-01-1-05 Underlagsplåt
12 DIN 125 – A 10,5 Sexkantsskruv
13 DIN 933 – M8 x 16 Mutter
14 DIN 933 – M8 x 20 Plåtskruv
15 DIN 933 – M8 x 25 Bult
16 DIN 934 – M8 Mutter
17 ISO 1479 – ST8 x 16 – C Borra skruven
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HV-55, HV-75, HV-110, HV-150, IP-75, IP-110, IP-150
ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRSÄKRAN Manual

ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRSÄKRAN
Oy Nord Mills Ltd

Pirttisentie 224, 62435 PIRTTINEN
Finland

försäkrar, att

Nord Mills blåsaren

modell ______________

är i överensstämmelse med de följande EU-direktiven: 
maskindirektivet 2006/42/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC

och med EMC-direktivet 2004/108/EEC
och att de följande harmoniserade standarderna har applicerats: 

Elsäkerhet:
1. EN 60204-1/A1 Electric Controls for Machines

Elektromagnetisk förenlighet:
1. EN 61000-6-2:2006 Emission standard for residential, commercial and light 

industrial environments
2. EN 61000-6-2:2005 Immunity for industrial environments.

Denna försäkran är inte i kraft om utrustningens tekniska eller andra egenskaper ändras utan ett
särskilt beslut från tillverkaren.

11


	Del 1 Allmänt
	1.1. Garantivillkoren
	1.2. Säkerhetsinstruktioner
	1.3. Beskrivning av utrustningen

	Del 2 Användning
	2.1. Instruktioner för transportlinjen
	2.2. Uppstartning och avstängning
	2.3. Inställningar
	2.3.1. Blåsare med sugfunktion
	2.3.2. Blåsare

	2.4. Rengöring av ett tilltäppt rörsystem
	2.5. Felsökning

	Del 3 Underhåll
	3.1. Smörjning och rengöring av utrustningen
	3.2. Motorer och drivrem
	3.3. Lagring

	Del 4 Tekniska uppgifter
	ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRSÄKRAN

