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Obiectul principal de activitate al societății Ventilatorul 1932 S.A. îl 
constituie fabricarea echipamentelor industriale de ventilație (CAEN 
2825), cu precădere fabricarea de ventilatoare industriale dedicate 
utilizatorilor finali din industriile grele. 
 
Continuatoare a fostei Întreprinderi de Ventilatoare București (SAVEB), 
Ventilatorul 1932 este o societate românească cu tradiție de aproape 90 
de ani în domeniul producției de bunuri. Compania este lider de piață 
în producția și comercializarea instalațiilor de filtroventilație destinate 
adăposturilor de protecție civilă și cel mai important producător român 
de ventilatoare industriale customizate. 
 
Suntem pregătiți să fim oriunde este nevoie ca aerul să fie pus în 
mișcare! 
 
 
 

VENTILATORUL 1932 SA 
București, Bd. CAROL I, nr. 54, et. 1, cam. 4, sector 2 

Punct de lucru Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3 
Nr. Reg. Com.: J40/15556/2019, CUI: RO41898848 
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VENTILATORUL 1932, pentru că aerul este esența vieții, iar mișcarea 

aerului este esența vieții de calitate ! 
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1. DESTINAȚIA PRODUSULUI 

 

1.1.1. Instalația de filtroventilație IFV2 - 750 este destinată introducerii de aer filtrat în incinta 
adăposturilor de protecție civilă, asigurând condițiile de microclimat pentru un număr 
de max. 150 de persoane. 

1.1.2. Instalația de filtroventilație IFV2 – 750 funcționează optim în climat temperat, cu 
temperaturi cuprinse între -20°C și +50°C, cu umiditate relativă de max. 80% la +25°C. 
IFV2 – 750 funcționează fără nevoi de adaptare și în climat tropical arid. 

1.1.3. Instalația este executată conform proiectului tehnic avizat de Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență, instituție care agreează VENTILATORUL 1932 S.A. pentru 
realizarea acesteia. 

1.1.4. Instalația de filtroventilație IFV2 – 750 asigură în interiorul adăpostului o suprapresiune 
de cca. 10÷15 mmCA față de cea atmosferică, astfel încât să nu existe posibilitatea 
pătrunderii aerului viciat din exterior. 

1.1.5. Instalația de filtroventilație IFV2 – 750 este concepută să lucreze în două regimuri de 
filtrare și în câte două regimuri de acționare fiecare, funcție de cerințele momentului 
utilizării, astfel: 

- filtrare mecanică – filtrele chimice STL-FPA 100 sunt excluse din circuitul aerului. 
Acest sistem este utilizat pe timp de pace și asigură curățarea de praf și impurități 
mecanice a aerului introdus în incintă; 

- filtrare chimică – aerul din exterior este filtrat prin cele trei filtre chimice STL-FPA 
100. Acest sistem este utilizat la diverse aplicații de protecție civilă sau pe timp de 
război (atacuri cu substanțe toxice de luptă). 

Ambele regimuri de filtrare dispun de acționarea grupului de ventilare al instalației în 
două moduri: 

- acționare electrică – curentul electric este furnizat de rețeaua electrică sau de 
grupul electrogen propriu al adăpostului; 

- acționare manuală – atunci când toate sistemele electrice nu sunt în stare de 
funcționare. 
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2. CARACTERISTICI PRINCIPALE 

 

2.1. Caracteristici constructive 

- lungime – 1520 mm 

- lățime – 750 mm 

- înălțime – 2000 mm 

 

2.2. Caracteristici funcționale 

2.2.1. Filtrare mecanică 

a) Acționare electrică 

- debit  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 750 mc/h 

- disponibil presiune (pentru tubulatură aer) ... ... ... ... ... ... 138 mmCA 

- putere consumată ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,385 kW 

- turație motor și ventilator ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 850 rpm 

b) Acționare manuală 

- debit ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 600 mc/h 

- disponibil presiune (pentru tubulatură aer) ... ... ... ... ... ... 45 mmCA 

- număr rotații manivelă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50÷55 rpm 

- turație ventilator ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 260÷2 475 rpm 

 

2.2.2. Filtrare chimică 

a) Acționare electrică 

- debit ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 300 mc/h 

- disponibil presiune (pentru tubulatură aer)  ... ... ... ... ... ... 73 mmCA 

- putere consumată ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,250 kW 

- turație motor și ventilator ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 850 rpm 

b) Acționare manuală 

- debit ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 246 mc/h 

- disponibil presiune (pentru tubulatură aer)  ... ... ... ... ... ... 49 mmCA 

- număr rotații manivelă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50÷55 rpm 

- turație ventilator ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 260÷2 475 rpm 
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3. COMPONENȚA PRODUSULUI 

 

Principalele părți componente ale instalației de filtroventilație IFV2 – 750 sunt: 

1. grup ventilator (ventilator, electromotor, multiplicator de turație, cuplaj, manivelă pentru 
acționarea manuală și suport metalic) 

2. vană antisuflu BYS2-0/A 

3. filtru reținător de praf în carcasă cu clapete FRP 82 

4. filtre chimice tip STL FPA 100 (3 buc./instalație) 

5. micromanometru 0÷50 mmCA 

6. debitmetru cu disc 

7. supapă de suprapresiune S-00 (3 buc./instalație) 

8. instalație de iluminat de siguranță (dinam, roată dinam și far de bicicletă) 

9. elemente de racord (coliere, manșoane de cauciuc, etc.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grup ventilator 

Supapă de suprapresiune 

Conducte de aer 

1 

2 
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4. MOD DE FUNCȚIONARE 

 

4.1. Instalația de filtroventilație IFV2 – 750 are rolul de a asigura aerul filtrat în incinta 
deservită și poate fi acționată electric sau manual. Acționarea manuală se face prin 
intermediul manivelei multiplicatorului, care are rolul de a multiplica turația până la 
valoarea necesară funcționării optime a instalației. 

4.2. Vana antisuflu BYS2-0/A protejează persoanele din incintă de acțiunea undei de șoc, 
prin închiderea supapei. Se montează pe traseul prizei de aer (de preferință pe 
peretele adăpostului), înaintea filtrului mecanic. 

4.3. Filtrul reținător de praf în carcasă cu clapete îndeplinește următoarele funcții: 

- asigură filtrarea de impurități mecanice a aerului introdus în incintă; 

- realizează by-passarea filtrelor chimice în regim de filtrare mecanică; 

- reglează debitul de aer introdus; 

- asigură etanșarea aspirației pentru eliminarea admisiei directe. 

Celula care are rol de filtru este confecționată din straturi succesive de plasă de sârmă 
ondulată. 

Înainte de punerea în funcțiune a instalației, celula filtrantă se introduce într-o baie de 
ulei mineral, de preferință T80-Ep2, se scurge, se introduce în locașul ei, după care se 
montează garnitura și capacul. 

4.4. Filtrele chimice STL FPA 100 sunt destinate reținerii substanțelor toxice de luptă, 
radioactive și agenților patogeni existenți în aerul aspirat din exterior. Aceste filtre, 
legate în serie, se conectează numai în cazul funcționării în regim chimic. Întrucât sunt 
confecționate din material perisabil, filtrele chimice se achiziționează numai la 
indicația I.G.S.U. de la furnizorii autorizați. Fiecare filtru, cu admisie aer viciat prin 
partea superioară și evacuare aer purificat pe partea laterală, asigură filtrarea a 100 
mc/h debit de aer viciat, cu o pierdere de presiune de cca. 65 mmCA. 

4.5. Pentru desfășurarea activității în interiorul adăpostului în momentul întreruperii 
curentului electric, iluminarea locală este asigurată de instalația de iluminat de 
siguranță, prin cuplarea dinamului pe roata de antrenare de pe multiplicator. 

4.6. Pe timpul funcționării instalației, prin intermediul debitmetrului amplasat pe refularea 
ventilatorului, se măsoară debitul de aer introdus în incintă. 

4.7. Măsurarea suprapresiunii din interior este asigurată de micromanometrul diferențial 
amplasat în apropierea instalației, la cca. 1,7 m de podea și care este pus în legătură 
cu exteriorul prin intermediul unui furtun de cauciuc sau PVC, cu diametrul interior de 
6 mm. 

4.8. Supapele de suprapresiune S-00 sunt destinate eliminării aerului viciat din interiorul 
adăpostului, atunci când suprapresiunea din interior, creată pe perioada funcționării 
instalației de filtroventilație, depășește valoarea de 10 – 15 mmCA. Aceste supape se 
montează în pereți sau în tăblia ușilor metalice, cu sensul de circulație a aerului de la 
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interiorul adăpostului către exterior, la o înălțime de 1,8 m din ax la pardoseală și se 
dispun astfel încât să se asigure o circulație optimă a aerului și o ventilare cât mai 
uniformă a tuturor spațiilor de adăpostire. Grupurile sanitare și sasurile vor fi 
prevăzute obligatoriu cu supape de suprapresiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AMPLASARE ȘI MONTARE 

 
5.1. Amplasarea instalației de filtroventilație IFV2 – 750 se face conform documentației 

tehnice elaborate de proiectantul adăpostului, în conformitate cu normativele în 
vigoare emise de Comandamentul Protecției Civile. 

5.2. Montarea instalației de filtroventilație IFV2 – 750 se realizeată conform fișei tehnice 
anexate la Cartea Tehnică. 

5.3. Pe timp de pace, când nu se utilizează filtrele chimice, cotul Ø100 tip I A se înlocuiește 
cu un cot orb, care se livrează odată cu instalația. 

5.4. După montarea completă a instalației se pornește ventilatorul, având grijă ca maneta 
filtrului mecanic să fie pe poziția extremă dreapta corespunzătoare filtrării mecanice. 
Se verifică etanșeitatea îmbinărilor cu o emulsie apă – săpun. Dacă instalația prezintă 
neetanșeități, acestea se elimină prin strângerea corespunzătoare a organelor de 
asamblare. 

5.5. În cazul filtrării chimice, înainte de montarea filtrelor chimice, acestea se vor verifica. 
Nu trebuie să prezinte fisuri, crăpături, găuri sau deformări mecanice, deoarece nu mai 
prezintă siguranță în funcționare (nu prezintă garanții în ceea ce privește etanșeitatea). 

5.6. Nu se admit improvizații. Respectarea schemei instalației conform fișei tehnice este 
obligatorie. 

5.7. După montarea instalației, în multiplicator se introduce ulei mineral tip T80-EP2, prin 
joja de nivel. Cantitatea de ulei necesară pentru funcționarea optimă este de 0,2÷0,3 
kg. 

5.8. Pentru o mai sigură stabilitate, filtrele chimice se vor monta pe doi cușaci din lemn cu 
dimensiunile 40x40x300 mm. 

  



 

VENTILATORUL 1932 S.A. 

9
 

 

6. PREGĂTIREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 

 

6.1. Pentru punerea în funcțiune a instalației, se vor respecta următoarele: 

- se verifică etanșeitatea instalației; 

- se verifică funcționarea ventilatorului, prin rotirea manivelei multiplicatorului, 
urmărindu-se ca aceasta să fie uniformă, silențioasă, fără zgomote anormale; 

- se controlează conexiunile la cutia de borne; 

- se verifică dacă celula filtrantă este impregnată cu ulei; 

- se verifică poziția 0 pentru micromanometru și debitmetru; 

- se comută clapeta inferioară a filtrului mecanic pe poziția dorită (extrem stânga 
pentru filtrarea chimică sau extrem dreapta pentru filtrarea mecanică), prin 
acționarea manetei filtrului. 

6.2. Se supraveghează micromanometrul pentru o suprapresiune în incintă de 
cca. 10 mmCA, prin însumarea citirilor pe cele două ramuri. 

6.3. Se urmărește ca debitul instalației, vizualizat pe debitmetru, să fie de 300 mc/h pentru 
filtrarea chimică și 750 mc/h pentru filtrarea mecanică. 

6.4. În cazul în care debitul necesar în incintă este mai mic de 300 mc/h, respectiv de 750 
mc/h, se acționează maneta superioară, urmărind pe debitmetru realizarea valorii 
cerute. 

6.5. În cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică, se trece pe acționare 
manuală, prin acționarea manivelei multiplicatorului, urmărind realizarea debitului 
necesar. Construcția multiplicatorului permite efectuarea acestei operații fără a 
acționa vreun reglaj. Pentru siguranță, la acționarea manuală, se va debranșa 
electromotorul de la rețea. 

6.6. Pentru oprirea instalației, se procedează astfel: 

- se acționează întrerupătorul pentru debranșarea instalației de la rețeaua electrică; 

- se închide etanș clapeta de admisie a aerului prin filtrele chimice (poziția manetei 
filtrului mecanic – extrem dreapta), izolând filtrele chimice de mediul din adăpost. 
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7. DEFECTE, CAUZE, REMEDIERI 

 

Nr. 
crt. 

Defect Cauză Remediere 

1. Motorul nu pornește. 
Contacte imperfecte sau 
întreruperi pe circuitul 
electric de alimentare. 

Se localizează întreruperea și 
se reface continuitatea. 

2. 

Ventilatorul 
funcționează dar nu 
refulează aer în 
debitmetru. 

Legături inversate la motor. 
Se inversează legăturile 
electrice. 

3. 
Motorul funcționează, 
dar rotorul nu se 
rotește. 

Pana rotorului sau 
cuplajului lipsesc sau sunt 
rupte. 

Se înlocuiesc penele 
necesare. 

4. 
Ventilatorul 
funcționează cu 
zgomot. 

Slăbirea elementelor de 
fixare. 

Se strâng șuruburile de 
fixare. 

5. 
Absorbție sau evacuare 
de aer fals. 

Manșoane de cauciuc rupte, 
fisurate sau nefixate. 

Se înlocuiesc și se strâng 
corespunzător cu colierele. 

6. 
Multiplicatorul prezintă 
scurgeri de ulei. 

Simeringuri și garnituri 
uzate. Șuruburi nestrânse. 

Se înlocuiesc simeringurile și 
garniturile. Se strâng 
șuruburile. 

7. 
Multiplicatorul 
funcționează, dar nu 
antrenează rotorul. 

Elemente de multiplicator 
rupte. 

Se anunță producătorul 
pentru remediere. 

8. 
Instalația funcționează, 
dar nu introduce aer în 
incintă. 

Priza de aer înfundată. 
Supapa vanei antisuflu 
blocată pe poziția închis. 
Celula filtrantă colmatată. 

Se desfundă priza și 
conductele de admisie. Se 
anunță producătorul pentru 
remediere. Se spală cu 
diluant, se scufundă în ulei și 
se montează. 

9. 

Instalația în funcționare 
nu asigură 
suprapresiunea 
necesară. 

Neeteanșeități la tubulatura 
interioară a adăpostului. 

Înlocuirea garniturilor unde 
este cazul, strângerea 
organelor de asamblare. 

10. 
Instalația în funcționare 
asigură suprapresiunea 
mai mare de 10 mmCA. 

Supapele de suprapresiune 
sunt închise. 

Se deschid supapele, prin 
deblocarea manetei. 
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8. EXPEDIERE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, GARANȚII 

 

8.1. Pentru expediere, elementele instalației vor fi inscripționate astfel: 

8.1.1. Ventilator electromanual – plăcuță de inscripționare: 

- denumirea și reperul; 

- denumirea producătorului; 

- seria și anul de fabricație. 

8.1.2. Vana antisuflu – marcare prin poansonare pe flanșă: 

- denumirea producătorului; 

- presiunea nominală – 16 Pa; 

- diametrul nominal – Dn 150; 

- poanson CTC; 

- material corp, 

- seria și anul de fabricație. 

8.1.3. Multiplicator de turație – plăcuță de inscripționare: 

- denumirea și reperul; 

- denumirea producătorului; 

- seria și anul de fabricație. 

8.2. Ambalarea instalației de filtroventilație se va face pe subansamble, pe boxpaleți din 
lemn. Instalația de filtroventilație IFV2 – 750 se transportă demontată pe subansamble, 
conform planului de coletaj întocmit de proiectant. 

În timpul transportului se vor lua măsurile necesare pentru evitarea deteriorării, 
deplasării sau răsturnării. 

Se vor lua măsuri speciale pentru elementele fragile (micromanometru, instalația de 
iluminat de siguranță). 

8.3. Instalațiile care trebuie să rămână depozitate pe o perioadă mai lungă, se vor amplasa 
în locuri ferite de intemperii, substanțe chimice, la adăpost de umiditate sau praf. 

Este interzisă depozitarea instalației împreună cu substanțe care pot provoca 
coroziunea elementelor mecanice sau degradarea altor materiale. 

Pe perioada de depozitare se verifică : 

- starea generală. 

- existența și calitatea marcajelor. 

- să nu existe urme de coroziune, deformări, străpungeri sau fisuri. 

- existența capacelor oarbe la filtrele chimice. 



 

VENTILATORUL 1932 S.A. 

1
2

 

- starea protecției anticorozive. 

8.4. S.C. Ventilatorul 1932 S.A. garantează buna funcționare a instalației de filtroventilație 
IFV2 – 750 pe o perioadă de 12 luni de la punerea în funcțiune, dar nu mai mult de 18 
luni de la livrare, pentru defecțiuni ce pot apărea din vina producătorului. 

Garanția este condiționată de transportul, depozitarea, montarea și utilizarea 
produsului în conformitate cu instrucțiunile elaborate de furnizor în prezenta Carte 
Tehnică. 
În cazul defecțiunilor apărute în perioada de garanție, nu este permisă intervenția 
asupra instalației, decât în prezența reprezentantului producătorului. 

 

9. PROTECȚIA MUNCII ÎN EXPLOATARE 

 

9.1. La montarea instalației se va folosi numai personal calificat pentru tipurile de lucrări 
necesare. 

9.2. Pentru deservirea instalației se va desemna personal special, care va fi instruit cu 
datele din prezenta Carte Tehnică. În același mod va fi instruit și personalul răspunzător 
de funcționarea adăpostului. 

9.3. Este interzisă manevrarea instalației de către persoanele din adăpost. 

9.4. Pentru evitarea contaminării cu substanțe toxice, înlocuirea filtrelor chimice se va 
realiza obligatoriu de către personal calificat echipat cu echipamnet de protecție 
individuală (mască, costum, mănuși, cizme). 

9.5. Schimbarea filtrelor se face numai cu instalația oprită. 

9.6. Depozitarea filtrelor chimice colmatate se va face în locuri special amenajate în afara 
adăpostului, conform normelor în vigoare. 

9.7. Pentru a evita accidentările, tot personalul care manipulează filtrele chimice va fi 
instruit în mod special și dotat cu echipament de protecție individual. 

9.8. Instalația de filtroventilație va fi amplasată, de preferință, într-o incintă separată, 
pentru a preveni accidentele datorate pieselor în mișcare. 

9.9. Prezentele reguli completează și nu înlocuiesc Normele de Sănătate și Securitate în 
Muncă specifice domeniului respectiv. 

 

 

Anexe : -   Instrucțiuni de utilizare a Instalației de filtroventilație IFV2 – 750. 

- Instrucțiuni de întreținere a Instalației de filtroventilație IFV2 – 750.   

- Fișă Tehnică. 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A  
INSTALAȚIEI DE FILTROVENTILAȚIE IFV2 - 750 

 

 

1. PREGĂTIREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 

- Se verifică dacă instalația de admisie aer este etanșă. 

- Se verifică funcționarea mecanică a ventilatorului, prin rotirea acestuia prin intermediul 
multiplicatorului, cu ajutorul manivelei pentru acționarea manuală, care se va scoate de 
pe multiplicator după verificare. 

- În timpul verificării funcționării trebuie ca mișcarea de rotație să fie uniformă, silențioasă 
și fără zgomote anormale. 

- Se verifică sensul de rotire al ventilatorului printr-o pornire scurtă, iar dacă acesta nu este 
cel indicat de săgeată se inversează două conexiuni din cutia de borne a motorului sau 
tablou. 

- Se verifică dacă micromanometrul și debitmetrul indică poziția „0”. 

- Se comută maneta inferioară a filtrului mecanic pe poziția dorită (extrem dreapta sau 
stânga) pentru filtrarea mecanică sau chimică a acestuia. 

- Se închid toate supapele de suprapresiune S-00, pentru ca aerul din exterior să nu 
pătrundă în interior. 

 

2. FUNCȚIONAREA ELECTRICĂ A INSTALAȚIEI 

- Se verifică dacă manivela este scoasă de pe multiplicator. 

- Se acționează întrerupătorul și se efectuează branșarea instalației la rețeaua electrică. 

- Se urmărește debitul de aer introdus în incintă prin intermediul debitmetrului amplasat pe 
refularea ventilatorului. 

- Reglarea debitului se poate face prin acționarea manetei superioare a filtrului mecanic, 
astfel încât să existe un debit de 300 mc/h la filtrarea chimică și 750 mc/h la filtrarea 
mecanică. 

- Se urmărește suprapresiunea indicată de către micromanometru, iar dacă aceasta 
depășește 10 ÷15 mmCA este necesară deschiderea supapelor de suprapresiune S-00, 
până ce aceasta scade în limitele specificate. 

 

3. FUNCȚIONAREA MANUALĂ A INSTALAȚIEI 

- Se debranșează instalația de la rețeaua electrică. 
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- Se introduce manivela pentru acționarea manuală pe axul multiplicatorului, verificându-
se existența penei de antrenare. 

- Se cuplează dinamul pe roata de acționare pentru asigurarea iluminatului. 

- Se verifică permanent debitul și suprapresiunea din adăpost. 

- Debitul necesar se obține printr-o rotire continuă a multiplicatorului cu ajutorul manivelei 
de cca. 50 ÷ 60 rot./min. 

 

4. REGULI DE PROTECȚIA MUNCII SUPLIMENTARE 

- Instalația de filtroventilație va fi amplasată, pe cât posibil, într-o încăpere separată a 
adăpostului. 

- Deservirea instalației va fi făcută de personal desemnat și instruit. 

- Este interzisă manevrarea instalației de către persoanele adăpostite, care nu au fost 
desemnate, instruite și care nu sunt echipate corespunzător. 

Instrucțiunile de mai sus se completează cu prevederile din Cartea Tehnică a Instalației de 
filtroventilație IFV2-750. 
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INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE A 
INSTALAȚIEI DE FILTROVENTILAȚIE IFV2 - 750 

 

 

Având în vedere modul de funcționare al instalației, precum și faptul că aceasta este 
alcătuită din mai multe componente, periodic sunt necesare mai multe verificări și manevre: 

 

1. Verificare și întreținere la 6 luni 

- se pornește instalația prin alimentarea motorului electric timp de 30 de minute. 

- se acționează manual instalația, prin intermediul manivelei, timp de 2 minute. 

- se urmărește ca instalația să funcționeze normal, fără zgomote anormale, fără blocaje, iar 
temperatura în zona lagărelor (motor, reductor), să nu depășească 70°C. 

- se verifică instalația de iluminat pe timpul acționării manuale, prin cuplarea dinamului pe 
roata de antrenare. 

- se inspectează vizual multiplicatorul (reductorul), iar dacă există scurgeri, se scoate tot 
uleiul din el, se remediază etanșarea, după care se introduce o cantitate de 0,35 l ulei 
sintetic de tip Mobil Glygoyle 220 sau Shell Omala S4-320. 

ATENȚIE : Uleiul nu se completează! 

- se verifică funcționarea ușoară a manetei filtrului mecanic și etanșeitatea pe pozițiile 
închis. 

- se demontează capacul filtrului reținător de praf și se scoate celula filtrului pentru a fi 
curățată. 

- celula filtrului reținător de praf se curăță prin suflare cu aer sub presiune și se spală într-o 
soluție de apă cu sodă 10% sau cu petrol. 

- spălarea se execută prin agitarea celulei în tavă, timp de 5-10 minute, întorcându-se pe 
ambele fețe, după care se lasă cca. 2 ore complet cufundată în soluție, pentru ca toate 
impuritățile să se dizolve. După aceasta, celula se scoate din tavă, se spală bine cu apă 
(petrol) și se lasă cca. o oră în poziție verticală, pentru scurgerea soluției de spălare. Se 
așează din nou celula în tavă și se toarnă peste ea, pe suprafața ambelor fețe, 3 – 4 l de 
ulei auto grupa 400. Se golește uleiul din tavă și se repetă operațiunea de 3 – 4 ori, folosind 
același ulei. După aceasta, se scurge uleiul din tavă și se ridică celula în poziție verticală, 
lăsându-se în această poziție timp de 24 ore, pentru scurgerea surplusului de ulei. După 
terminarea operațiilor de mai sus, se șterg marginile exterioare și se introduce celula în 
carcasa aferentă, după ce, în prealabil, aceasta a fost curățată bine în interior de praf sau 
de rugină și revopsită, dacă este necesar. Garniturile de cauciuc pentru etanșare care sunt 
defecte se înlocuiesc. 
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2. Verificare și întreținere anuală 

- se înlocuiește uleiul din multiplicator (reductor). 

- se verifică supapa de suprapresiune S-00. 

- se deblochează supapa prin acționarea tijei excentrice și se verifică dacă discul se 
deplasează ușor. 

- se desfac știfturile filetate din lagărele de bronz ale supapei și se introduce vaselină, după 
care se remontează astfel încât, prin strângerea acestora, să se blocheze axul din interior. 

- se reface pelicula de vaselină de pe suprafața de etanșare a discului supapei. 

- se curăță sita din capătul opus supapei. 

- se reblochează supapa în poziția închis. 

- se verifică funcționarea robinetului care face legătura între furtunul micromanometrului 
și țeava care trece prin zid în exterior. 

- se verifică circulația aerului prin furtun, micromanometru și țeavă, iar dacă există 
strangulări, se înlocuiesc piesele defecte. 

- când adăpostul devine activ, este necesar să se pună alcool colorat în tubul de sticlă al 
micromanometrului, până la nivelul 0 (zero) al scalei gradate. 

 

3. Verificare și întreținere la 4 ani 

- se demontează vana antisuflu (ventilul) din instalație. 

- se curăță praful și rugina din interior prin spălare cu petrol și se unge cu vaselină atât 
interiorul cât și bolțul de ghidare și arcul. 

- garnitura de etanșare se înlocuiește dacă este degradată sau îmbătrânită și nu se unge cu 
vaselină. 

- se montează vana antisuflu în instalație. 

- se reface vopsirea totală a instalației. 

 

Operațiile de verificare și întreținere trebuiesc efectuate de personal calificat și instruit, 
cunoscător al modului de funcționare al instalației de filtroventilație IFV2-750. 

De asemenea, personalul care efectuează verificarea și întreținerea instalației, trebuie să 
respecte Măsurile de protecție privind săntatea și securitatea în muncă și în domeniul 
situațiilor de urgentă în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile din Cartea 
Tehnică a Instalației de filtroventilație IFV2 – 750. 

 

 

 

 
În realizarea prezentului document au fost folosite și fotografii de pe site-ul https://unsplash.com/ 
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