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יבואן בלעדי של חברת

MacroAir הוראות תחזוקה למאווררי
אנו מודים לכם על שרכשתם מאוורר ענק HVLS תוצרת חברת MacroAir בייבוא חברת זהר הנדסה ומיזוג אוויר )1976( בע"מ 

נודה לעיונכם בנתונים הבאים. 
בכדי לשמור על תקפות האחריות, באחריותכם לבצע את תוכנית התחזוקה כמפורט מטה.

מידע אודות תחזוקת כבלי מתיחה ותמיכה )אם רלבנטי(:
בדיקת חוטי המתיחה והתמיכה של מאווררי MacroAir )אם קיימים( ובדיקת חלקים שחוקים יכולה להקטין את חומרת 
 הבעיה לפני שהיא מתרחשת. על בעלי המאווררים לוודא כי חוטי המתיחה והתמיכה אינם מלופפים סביב קצוות חדים.

MacroAir ממליצה על הצמדת חוטי המתיחה והתמיכה לבניין עם ברגי עין.

אם אלה עדיין לא הותקנו באמצעות ברגי עין, אנו קוראים לבעלי המאווררים להתקינם כדי למנוע שחיקה של כבלי המתיחה 
והתמיכה. אם כבלי המתיחה והתמיכה הותקנו באמצעות ברגי מתיחה יש לבדוק את האומים באופן תקופתי כדי לוודא שהם 

מתוחים. אם הם רופפים, יש למתוח מחדש את כבלי המתיחה והתמיכה. 

ניקוי להבי המאוורר: 
בהתאם לסוג המסחרי של מאוורר MacroAir, לא מעט אבק או חלקיקים אחרים יכולים להצטבר )כולל שומן!( על להבי 
המאוורר. בעוד שזה לא יכול להשפיע על ביצועי מאוורר, אנו ממליצים לבעלי המאווררים לשמור על ניקיונם של הלהבים 
על ידי איש תחזוקה או איש מקצוע מיומן - שיש לו ניסיון בשימוש באמצעי עזר כגון במת הרמה - לנגב את להבי המאוורר 
באמצעות סמרטוט או ספוג במים חמים או באמצעות פתרונות ניקוי רגילים. נא לא להשתמש בכלור או בכימיקלים 

המכילים כלור.

בדיקת כבל הבטיחות:
כל מאוורר MacroAir מגיע עם כבל בטיחות. בהתאם לדגם, כבל הבטיחות מלופף סביב המבנה ומסגרת המאוורר, או מגיע 
מהחלק העליון של המאוורר ומלופף סביב המבנה. כבל הבטיחות הינו חלק חשוב של מערכת הבטיחות והוא פועל כמוצא 
אחרון בקרות רעידת אדמה, התנגשות, או אירוע קטסטרופלי דומה. בתור שכזה, חיוני הדבר כי בעלי המאווררים יוודאו כי 

הוא תקין ומותקן כהלכה. 

פעולה הפוכה: 
הדבר המפליא במאווררי ה-HVLS של MacroAir הוא שהם מסוגלים לפעול במצב של קדימה ואחורה. עם זאת, שינוי הכיוון 
של המאוורר שלך יכול להפעיל לחץ על המאוורר אם הוא לא נבדק כראוי. מומלץ לוודא כי חוטי המתיחה והתמיכה, כבלי 
הבטיחות וכל הברגים והאומים מהודקים היטב. ניקוי המאוורר לפני שינוי הכיוונים ימנע את נפילת האבק והחלקיקים מהמאוורר 

אשר נמצאים עכשיו בכיוון ההפוך.

תוכנית תחזוקה:
 הנושאים הדורשים תשומת לב מיוחדת: חלודה, ריתוכים סדוקים, רעש יוצא דופן, חופש או תנודה של רכזת המאוורר, התרופפות

או חופש של חוטי מתיחה ותמיכה.

בדיקה אחת בגובה, באמצעות במת הרמה, בשנה הראשונה ובדיקה אחת מהקרקע  לאחר שנת פעילות מלאה.  שנים 1 – 5:

בדיקה אחת בגובה, באמצעות במת הרמה כל שנה.  שנים 6 – 10:

בדיקות שנתיות בגובה, באמצעות במת הרמה, ובדיקות עונתיות מהקרקע לפני ואחרי עונה עמוסה.  שנה 11 ואילך:  
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