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1 Aanwijzingen.
1.1 Verklaring van de tekens
Verbodsteken

Verboden toegang voor onbevoegden
Waarschuwingsteken

Waarschuwing voor een gevaarlijke plaats of een veiligheidsaanwijzing

Gevaar door elektrische spanning of stroom

Gevaar door voertuigen voor transport

Gevaar voor verwondingen aan handen

Waarschuwing voor automatisch starten

Versie 2 08-2012
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Gebodstekens en reddingtekens

Beschermingshandschoenen dragen

Gehoorbescherming dragen

Oogbescherming gebruiken

Veiligheidshelm dragen

Eerste hulp

Versie 2 08-2012
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1.2 Montagehandleiding
Deze montagehandleiding is bedoeld voor aangewezen montagepersoneel en speciaal
opgeleid personeel voor onderhoud en reparatie.
Deze montagehandleiding voldoet aan de eisen voor een onvolledige machine conform de
MRL 2006/42/EG.
Voor het in bedrijf nemen en voorafgaande aan werkzaamheden voor onderhoud en
reparatie dient men de montagehandleiding door te lezen.
1.3 Inbouwverklaring
Veranderingen bij de inbouw van het ATO 2000 oprolventilatiesysteem leiden tot het
vervallen van de inbouwverklaring conform de machine richtlijn.
Voorafgaande aan de in gebruik stelling van het ATO 2000 oprolventilatiesysteem moet de
gebruiker zich akkoord verklaren met de overeenkomst conform de machinerichtlijn
2006/42/EG.
1.4 Bedienend en vakkundig personeel
Het bedienend personeel dient voorafgaande aan de werkzaamheden te worden voorgelicht
over het functioneren van de oprolinstallatie. Daarbij dient in het bijzonder te worden
gewezen op de gevaren. De veiligheidsrichtlijnen dienen in acht te worden genomen.
Werkzaamheden voor onderhoud en reparatie evenals programmeerwerkzaamheden aan
het Varivent- oprolventilatiesysteem, openend van bovenaf, mogen alleen worden
uitgevoerd door speciaal aangewezen vakkundig personeel.
1.5 Productaansprakelijkheid.
De fa. ATO Agro Bouwservice is alleen aansprakelijk voor schade aan personen of goederen,
die bij het juiste gebruik door speciaal aangewezen personeel ontstaan en als de
veiligheidsvoorzieningen volledig functioneel waren en de montagehandleiding, de
bedrijfshandleiding van de fabrikant van de losse componenten evenals de
veiligheidsrichtlijnen in acht genomen werden!

Versie 2 08-2012
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1.6 Algemene aanwijzingen
Aanwijzingen, vooral de in de montagehandleiding en de bedrijfshandleidingen van de
fabrikant van losse componenten aangegeven veiligheidsrichtlijnen, geven de gebruiker
informatie, die een veilig en functioneel gebruik van de installatie waarborgen.

Indien dergelijke richtlijnen niet in acht worden genomen, kan dat leiden tot storingen,
schade en het beïnvloeden van het reguliere bedrijf.
In het ongunstigste geval kan zelfs de gezondheid van de gebruiker of bezoeker in gevaar
komen!
1.7 Normen en regels.
Richtlijnen:

2006/42/EG (9.GPSGV)
2006/95/EG (1.GPSGV)

Geharmoniseerde normen:
EN 12100-2010, EN 349, EN 953,
EN ISO 13849, EN 1037, EN 12453,
EN 13241, EN ISO 13850, EN ISO 13857,
EN 60204-1
Nationale Normen:

Versie 2 08-2012

BGV A1, BGV A3, BGV A8, BGV B3, BGR 500
VDE 0100, VDE 1000-10
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2

Beschrijving

2.1 Doelmatig gebruik.
Het ATO 2000 oprolventilatiesysteem, van boven af openend, dient voor het afsluiten van
een opening in open gebouwen (stallen) tegen tocht. Het gebruik van deze oprolinstallatie is
uitgesloten voor gebruik bij andere dan de voor de installatie gespecificeerde toepassingen.
Tot het passende gebruik hoort ook het opvolgen van de in deze handleidingen beschreven
handelwijze bij montage, gebruik en onderhoud.
Voor het in gebruik nemen en voor de doelmatige toepassing dient de gebruiker de
overeenkomstigheid met de MRL 2006/42/EG in de vorm van een EG –
conformiteitsverklaring te waarborgen.
2.2 Componenten.

Het ATO 2000 oprolventilatiesysteem, van boven openend, met al zijn
installatiecomponenten is vervaardigd volgens de laatste normen van de techniek. Het
bestaat uit de volgende componenten:

Zeildoek

foto 1

Vogelgaas/steungaas

foto 2

Katrol

foto 3

Hoekkatrol

foto 4

Stormbeugels met eindkap

foto 5

Afschermkap motor + telecoop-cardanas

foto 6

Schakelaar handbediening

foto 7

Schakelkast LSR 20 met puls pauze

foto 8

Sirius weercomputer

foto 9
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Foto 8

Foto 9

Versie 2 08-2012

10

Montagehandleiding
Systeem ATO 2000

2.3 Type en producent
Aanduiding:

ATO 2000 oprolventilatiesysteem, opent van boven

Producent:

Ato Agro Bouwservice BV

Bouwjaar:

2011

Maximale hoogte:

3.00 m

Maximale lengte :

80 m

2.4 Elektrische energievoorziening

Bedrijfsspanning:

230 V/400 V ± 5 %
50 Hz ± 1 Hz

Beschermingsklasse

IP 54

2.5 Omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur

-20°C ... +45°C

Relatieve luchtvochtigheid

10 ... 80 % (geen dauwvorming)

Maximale hoogte

1500 m boven zeeniveau

Versie 2 08-2012
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3.

Transport en onderhoud

Voor het transport van de apart verpakte onderdelen van het ATO 2000 oprolventilatiesysteem dient
men de geschikte hefwerktuigen te gebruiken, in verband met de afmetingen en het volume
(heftruck). Bij het gebruik van hefwerktuigen dient men de BGR 500 in acht te nemen.
Het gebruik van een heftruck of kraaninstallatie mag alleen geschieden door gecertificeerd
personeel.
De onderdelen van de installatie moeten worden beschermd tegen weersinvloeden
tijdens het transport.

Aansluitingen, installatiedelen en componenten moeten eenduidig worden gemerkt.

Beweegbare en losse delen dienen voor het transport te worden vastgezet.

Versie 2 08-2012

12

Montagehandleiding
Systeem ATO 2000

4. Inbouw en in bedrijf nemen
4.1 Inbouwhandleiding / montagehandleiding


Voor de gevel is geen specifiek metselwerk noodzakelijk. De montageopening moet
rechthoekig zijn.



Alle onderdelen moeten voor de montage worden schoongemaakt.



De transportbeveiliging moet van alle componenten van de installatie worden verwijderd.



Aansluitingen moeten worden gemaakt conform de inbouw-/ montage handleiding.



Alle losse en apart getransporteerde componenten moeten worden gemonteerd.



Bij de montage van de schroefverbindingen dient men de aangegeven aanhaalmomenten in
acht te nemen. Er is geen aanhaalmoment opgegeven, dan gelden de aanhaalmomenten
volgens VDI 2230.



Voor een veilige montage moeten de richtlijnen van de leverancier op de navolgende
bladzijden in acht worden genomen.

Om gevaren bij de montage en tijdens het bedrijf te vermijden moet u zich
onvoorwaardelijk houden aan alle aangegeven veiligheidsrichtlijnen.

Indien loslopend vee de toegang tot het gordijn belemmert is
vogel/steungaas niet strikt noodzakelijk.
Het (rest)risico dient ter plaatse te worden beoordeeld.
Bij gebruik van een automatisch aangestuurd gordijn is vogel/steungaas
verplicht om inklemgevaar te vermijden. (zie foto 2)

Versie 2 08-2012
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4.2 Systeem ATO 2000



Gevel oprolventilatiesysteem ATO 2000 ter bewaking van de temperatuur en
bescherming tegen wind, slagregen en sneeuw.



Zelfremmende motorreductie EWA 12 met ingebouwde eindschakelaar. Uitvoering 60,
belangrijke onderdelen van RVS. Alternatief: handreductor HWA 53/HWA 23.



Met de door ons ontwikkelde telescopische cardankoppeling GKT 01/GKT 04.



Temperatuur afhankelijke ventilatieregelaar met temperatuurvoeler en automaat voor
open-dicht-uit. Aansluiting van een windsnelheidsmeter en regenmelder zijn mogelijk.

Versie 2 08-2012
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Bemerkingen vooraf/ toepassingsgebied.
1. De montage van het
oprolventilatiesysteem moet worden
uitgevoerd door een vakkundig bedrijf.
2. De montagehandleiding moet voor het
begin van de werkzaamheden nauwkeurig
worden doorgelezen.
3. Vergelijkt u de inhoud van de geleverde
zending met de gegevens op tijd afleverbewijs.
4. Het montagewerk moet zodanig worden
gepland, dat het zeildoek na het
aanbrengen langs de wand circa 2 uur kan
uithangen.
5. Het zeildoek moet zodanig worden
aangebracht, dat de ingenaaide pees naar
de binnenzijde (naar het gebouw) is gericht.
6. Let er op, dat het zeildoek over de gehele
breedte precies horizontaal wordt
opgehangen. Gebruik hiervoor geschikte
hulpmiddelen als waterpas of schietlood.
7. Voor het opnemen van de windbelasting
wordt achter het oprolscherm over het
volledige oppervlak vogel/steungaas
geadviseerd, dit is tevens om beknelling te
voorkomen. Zie foto 2. Dit vogel/steungaas
vastzetten met latten, zie toelichting pag.
13.
8. Monteer de zwarte PE-platen verticaal
onder de muurplaat om te voorkomen dat
het zeildoek tijdens het gebruik niet langs
scherpe onderdelen kan schuren.
9. Het benodigde bevestigingsmateriaal (b.v.
1” buis, PES kabels, schroeven en pluggen
wordt bijgeleverd als bevestigingsmateriaal.
10. De gebruiker moet erop gewezen worden,
dat bij de mogelijkheid van ijsvorming op
het zeildoek van automatische op
handbediening moet worden
omgeschakeld. Om het gevaar van
ijsvorming te verminderen moet ook in de
winterdag een minimale ventilatie van de
stal gewaarborgd zijn.
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In bedrijf nemen/ veiligheidsaanwijzingen.
1. De opwikkelbuis moet het zeildoek naar
binnen (naar het gebouw toe) oprollen.
Het oprollen van het zeildoek naar
buiten toe is verboden.
De geldende veiligheidsvoorschriften en
de voorschriften van de
gebruiksaanwijzing dienen in acht te
worden genomen. Bij oprolventilatie
systemen met elektrische aandrijving,
waarbij gevaar voor personen kan
optreden, (DIN 294 en DIN 349) is het
voorschrift om de juiste
beschermingsinrichting aan te brengen.
(Zie ook punt 2).
2. Aan het begin en aan het einde van het
zeildoek moet als bescherming tegen
zijwind en uit veiligheidsoverwegingen
hoeksluitkappen te worden
aangebracht. (zie afbeelding 5). De
telescoop-cardanas dient op de juiste
wijze afgeschermd te worden met
behulp van de beschermkap of
afschermslang. Een hekwerk, dat de
toegang van personen verhindert, kan
ook als geschikte bescherming dienen.
3. Bij elektrische aandrijvingen is bij het in
bedrijf stellen ook de daarbij behorende
speciale handleiding in acht te nemen.
- Noodbediening ( b.v. trekkoord)
installeren (Optie).
- Bij handbediening moet de “HOLD TO
RUN”schakelaar binnen het zicht van de
gevarenzone worden gemonteerd.
- Automatische besturing (hand- en
temperatuursturing) binnen het zicht
van de gevarenzone monteren.
-Zie ook punt 7 hiernaast.
Belangrijke veiligheidsrichtlijn voor
automatische besturing: wordt de
pulstijd vergroot of de pauzetijd
verminderd, dan moet gevaar voor
personen uitgesloten zijn. (Afsluiten).
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4. Proefdraaien.
- De telescoopkoppeling moet zich tijdens een cyclus
van open en sluiten van het oprolgordijn ongeveer
in dezelfde hoek omhoog en omlaag bevinden.
Indien dit niet het geval is moet men met een aantal
medewerkers de oprolbuis loskoppelen van de
aandrijving. De oprolbuis nu met de hand een halve
of een hele omwenteling naar boven of naar beneden
draaien en daarna weer aan de aandrijving koppelen.
- Men dient zich ervan te overtuigen, dat het zeildoek
en de kabels op geen enkele manier langs andere
onderdelen schuren.
- Indien het achterste gedeelte van de draagbuis niet
loodrecht hangt, kan een verzwaring (b.v. ronde stalen
buis 20 mm x 2 m) in de draagbuis worden geschoven.
Veranderingen en technische verbeteringen zijn
door Agro Ato & Bouwservice BV voorbehouden.

Versie 2 08-2012
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Montage van de aandrijving bij het trekkende
kabelgedeelte.

Montage van het bovenste zeildoek met
draagkabels en draagbuis.

1 Aandrijving aan de buitenwand monteren
zoals op de afbeelding is te zien.

1. De draagbuizen allemaal door middel van de
verbindingsstukken met twee popnagels (b.v.
RVS 4 x 10 mm) of plaatschroeven (3,5 x 10 mm)
niet bijgeleverd, aan elkaar vastzetten.

Bij de TFD (dubbel oprollen): de positie van de
aandrijving moet op de helft van de hoogte van
het onderste zeildoek uitkomen.
2 Telescopische koppeling en kabeltrommel op
de aandrijfas monteren. Het gat van de
koppeling invetten voor het opschuiven.
Montage van de katrollen en staalkabels.
1. Monteer de centrale katrol zo, dat de
voorzijde van de katrol ongeveer in het
midden van de kabeltrommel zit. (zie afb. op
pag. 16)
Let op: deze katrol draagt het totale gewicht
van het ventilatiesysteem en moet als zodanig
zijn uitgevoerd en bevestigd.
2. Monteer aan het andere einde van de
ventilatie opening een katrol op dezelfde
hoogte als de centrale katrol.
3. Roestvrijstalen kabel Ø 5 mm als centrale
kabel met twee veiligheidswikkelingen op de
kabeltrommel monteren. Aan het andere
eind van de kabel tijdens de montage een
contragewicht monteren om de kabel op
spanning te houden.

4. De andere katrollen monteren. Houdt
rekening met de afstand. (Tenminste HL +
200 mm, zie afbeelding op pag. 16)
5. De draagkabels op lengte brengen. Houdt bij
het bepalen van de lengte rekening met het
feit dat de eerste kabel aan de aandrijfkant
over twee katrollen moet lopen.

Versie 2 08-2012

2. De draagbuizen op dezelfde afstand als de
katrollen verticaal doorboren, het boorgat
afbramen, waarna de staalkabel wordt
doorgeschoven en vastgezet met
kabelklemmen.
3. Met behulp van de aandrijving bedraagt buis
op de hoogte van de maat van het zeildoek
brengen. Controleer of de dragerbuis over de
hele lengte precies waterpas hangt. Is dit niet
het geval dan moeten draagkabels worden
nagesteld.
4. Het zeildoek ophangen door de pees van het
zeildoek in de peesgroef te schuiven. De
peesgroef dient vooraf afgebraamd en goed
schoon te zijn. Het zeildoek moet er zo
worden ingeschoven, dat de ingenaaide pees
naar de binnenzijde (naar het gebouw toe)
wijst.
Montage van de oprolbuis.
1. De peesgroef van de oprolbuis aan het begin
afbramen, zodat de pees niet wordt
beschadigd door scherpe kanten. Het
verbindingsstuk voor de helft in de buis
schuiven en met twee popnagels (b.v. RVS 4 x
10 mm) of plaatschroeven (3,5 x 10 mm) niet
bijgeleverd, aan elkaar vastzetten.
2. De oprolbuis met de gemonteerde
verbindingsstukken over de pees van het
zeildoek schuiven. Let op, dat aan de
aandrijfzijde een volledige oprolbuis wordt
gebruikt (5 m lengte).
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3. Alle oprolbuizen met de verbindingsstukken
telkens door twee popnagels of
plaatschroeven, niet meegeleverd,
vastzetten.
4. Controleer, of het zeildoek over de totale
lengte zuiver waterpas hangt. Is dit niet het
geval dan moeten de staalkabels worden
afgesteld. Indien het zeildoek niet zonder
vouwen hangt af dit niet opgerold worden.

Montage van het onderste zeildoek met de
verzwaringsbuis. (Bij dubbel oprollen)
1. Het zeildoek ophangen door de pees van
het zeildoek in de peesgroef te schuiven. De
peesgroef dient vooraf afgebraamd en goed
schoon te zijn. Het zeildoek moet er zo
worden ingeschoven, dat de ingenaaide
pees naar de binnenzijde (naar het gebouw
toe) wijst.
2. De peesgroef van de verzwaringsbuis aan
de ingang afbramen, zodat het feest niet
door scherpe kanten wordt beschadigd. Het
verbindingsstuk voor de helft in de buis
schuiven en met twee popnagels (b.v. RVS 4
x 10 mm) of plaatschroeven (3,5 x 10 mm)
niet bijgeleverd, aan elkaar vastzetten.
3. De buis met voor gemonteerde
verbindingsstukken over de pees van het
zeildoek schuiven.
4. Alle buizen telkens met twee popnagels of
plaatschroeven, niet meegeleverd,
vastzetten.

Versie 2 08-2012

Oprolbuis monteren aan de telescoop
koppeling.
1. De adapter in de oprolbuis schuiven en
met twee popnagels (b.v. RVS 4 x 10
mm) of plaatschroeven (3,5 x 10 mm)
niet bijgeleverd, aan elkaar vastzetten.
De telescopische koppeling GKT moet in
de horizontale stand ongeveer 1 cm
uitgetrokken staan.
Stormbeveiliging en het spannen van het
zeildoek.
1. Stormbeugels (stormbeveiliging)
monteren met tussenafstand van
maximaal 2 m. De beugels moeten zo
gemonteerd zijn dat het oprolproces
niet wordt gestoord. Om
veiligheidsredenen moeten de beugels
onmiddellijk na het ophangen van het
zeildoek worden gemonteerd.
2. Op alle vier de hoeken van het zeildoek
zitten uitstekende peesdelen van circa 1
m, die nodig zijn voor het spannen van
het zeildoek.
- Begin met het plaatsen van beugels
aan de muur links en rechts ter hoogte
van de oprolbuis onder, op een afstand
van 0,5 m van het zeildoek. De beugels
dienen als fixeerpunten voor de ratels
waarbij het zeildoek wordt gespannen.
Let er bij het spannen op, dat maar
geringe kracht op het zeildoek wordt
uitgeoefend. Het uitrekken van het
zeildoek moet worden voorkomen.
- Naar het spannen moet de pees aan
beide kanten in de groef worden
vastgezet met plaatschroeven (b.v. 3,5 x
10 mm), niet bijgeleverd.
- daarna kunnen ratels en fixeersteunen
worden weggehaald en moet de
uitstekende pees afgesneden worden.
3. Het zeildoek in deze toestand circa 2 uur
laten uithangen.

21

Montagehandleiding
Systeem ATO 2000

Versie 2 08-2012

22

Montagehandleiding
Systeem ATO 2000

Ruimte voor aantekeningen.
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4.3 Montage en instelling van de bewakingsschakelaar van de stormbeveiliging.

Elektrotechnische werkzaamheden dienen alleen uitgevoerd te worden door vakkundig
personeel.

De schakelaar moet zodanig in het elektrisch circuit worden aangesloten, dat deze de toevoer
naar de besturing onderbreekt.
De schakelaar moet zodanig worden ingesteld, dat bij het in werking zijn van de stormbeveiliging
de schakelaar in werking is en de motoren zijn uitgeschakeld.

Voorafgaande aan het in bedrijf stellen de bedrijfshandleiding in acht nemen.

Voorafgaande aan elke in bedrijf stelling dient men een veiligheidscontrole uit te voeren.

Voor nadere informatie met betrekking tot inbouw en aansluiting van de motor: zie de
bedrijfshandleiding van de leverancier.

Versie 2 08-2012
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4.4 In bedrijf nemen.
Veiligheidsinstructies voorafgaande aan de eerste in bedrijf stelling en een na elke langdurige
stilstand of na werkzaamheden voor reparatie en onderhoud.

De elektrische installatie staat onder spanning.


Controleer of de ruimte onder het ATO 2000 - oprolventilatiesysteem van boven
openend vrij is!



Controleer de installatie visueel op de mechanische beschadigingen.



Controleer de elektrische installatie en leidingen op beschadigingen van de
installatie.



Controleer het functioneren van de ‘dodemansknop’ bij de bediening.



Indien u bij deze controle gebreken aantreft, mag u de Installatie niet in werking
stellen. Laat U de installatie door ons vakkundig personeel repareren.

Versie 2 08-2012
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5 In bedrijf
5.1 Veiligheidsrichtlijnen
5.1.1

Algemeen.
Voor het gebruik van het ATO 2000-oprolventilatiesysteem van boven openend
gelden de desbetreffende ARBO voorschriften, evenals de voorschriften voor beperking
van ongevallen en de bedrijfshandleidingen van de fabrikant van losse componenten.
De installatie is gebouwd conform de algemeen erkende regels van de techniek en
voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn van de EU.
Desondanks zouden door de installatie gevaren kunnen ontstaan voor personen of
goederen, indien de veiligheidseisen en niet in acht worden genomen dan wel dat die op
de juiste wijze met de aparte componenten wordt omgegaan.
De bedrijfsveiligheid is bij ondeskundig onderhoud van de machine niet meer
gewaarborgd. Voorbeelden van ondeskundig onderhoud zijn:




5.1.2

Fouten tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Het achterwege laten van inspecties, ook voor de vroegtijdige herkenning van
fouten.
Het gebruik zonder de voorgeschreven veiligheidsafstanden.

Elektrische uitvoering.
Fouten in de elektrische uitvoering van het ATO 2000-oprolventilatiesysteem van boven
openend zouden verwondingen kunnen veroorzaken (zelfs dodelijk door een elektrische
schok) evenals brand.

Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen worden uitgevoerd door
elektrotechnische vakmensen of speciaal aangewezen elektrotechnisch geschoolde
personen onder leiding van een elektrotechnicus.
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5.2 Scholing.
De montage handleiding richt zich op aangewezen bedieningspersoneel evenals speciaal
geschoold personeel voor onderhoud en reparaties.

Datum

Scholingsprotocol
Naam cursist

Soort cursus

Uitgevoerd bij

Handtekening
cursist

Voorafgaande aan het in gebruik nemen en voor werkzaamheden van onderhoud en
reparatie moet de montagehandleiding gelezen zijn.
Bedienend personeel is iedereen, die met dit product werkt in opdracht van de gebruiker/
eigenaar van het product. Met betrekking tot het bedienend personeel zijn de volgende
kwalificaties te onderscheiden:
5.2.1

Geschoold persoon.
Werd in een cursus opgeleid door de gebruiker voor de hem opgedragen taken en de
mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag.

5.2.2

Vakkundig persoon.
Is op grond van zijn vaktechnische opleiding, kennis en ervaring evenals de kennis van de
betreffende bepalingen in staat, om de hem opgedragen werkzaamheden uit te voeren
en mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te vermijden.
Hieronder valt in het bijzonder het personeel voor onderhoud en reparaties.

5.2.3

Elektrotechnicus.
Is op grond van zijn vaktechnische opleiding, kennis en ervaring en de kennis van de
betreffende normen en bepalingen, in staat om werkzaamheden uit te voeren aan
elektrische installaties en de mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te
vermijden.
De elektrotechnicus is opgeleid in het specialistische gebied, waarin hij werkzaam is en
kent de relevante normen en bepalingen.

5.2.4

Elektrotechnische geschoold persoon.
Als elektrotechnische geschoold persoon geldt iemand, die door een elektrotechnicus
voor bepaalde werkzaamheden is onderricht over de opgedragen werkzaamheden en de
gevaren evenals over de noodzakelijke beschermingsvoorzieningen en
beschermingsmaatregelen.
Het personeel moet regelmatig worden bijgeschoold. Als bewijs van deze scholing moet
deze ook opgenomen zijn in een protocol (zie boven).
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6 Onderhoud, reparatie en storingen oplossen.
6.1 Onderhoud
Het Varivent-oprolventilatiesysteem van boven openend is nagenoeg onderhoudsvrij. Wel moet met
regelmatige afstand onderhoud worden uitgevoerd.
6.2 Reparatie en storingen oplossen
Werkzaamheden voor reparatie en het oplossen van storingen mogen
alleen worden uitgevoerd door speciaal vakkundig personeel.

Er mogen voor vervanging alleen originele onderdelen of onderdelen,
die door de firma Ato Agro & Bouwservice BV zijn vrijgegeven, worden
gemonteerd.
Veranderingen (b.v. aan de besturing), aan- en ombouw mogen alleen
met toestemming van de firma Ato Agro & Bouwservice BV worden
uitgevoerd.
Indien mogelijk, moet het ATO 2000-oprolventilatiesysteem van boven
openend bij reparatie en storingen verhelpen worden uitgeschakeld
(zekering uitschakelen) en met geschikte middelen worden beveiligd
tegen ongewenst in bedrijf zetten.

Indien veiligheidsvoorzieningen bij reparaties of storingen oplossen
werden uitgeschakeld, dan moeten deze vóór het in bedrijf stellen weer
functioneel worden gemaakt.
Het betrouwbaar functioneren van de veiligheidsvoorzieningen moet na
het beëindigen van de reparatie of het oplossen van de storing worden
gecontroleerd.
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7 Buiten bedrijf stellen
Het buiten bedrijf stellen dient uitgevoerd te worden in de omgekeerde volgorde van aanwijzingen
voor de inbouw en in bedrijfstelling.

8 Demontage


Bij de demontage van het ATO 2000-oprolventilatiesysteem van boven openend dienen de
basis veiligheidsrichtlijnen volgens hoofdstuk 5.1 in acht worden genomen.



De demontage dient door geautoriseerd vakkundig personeel te worden uitgevoerd.



Als de leidingen en aansluitingen moeten worden losgenomen dient men in acht te nemen,
dat zowel de steker als de contra-steker eenduidig van merktekens worden voorzien.



Voor het losnemen van de elektrische toevoer moet de desbetreffende zekering worden
verwijderd.



Alle beweegbare delen moeten voor de demontage worden vastgezet of worden
ondersteund.
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9 Afvoeren

Hergebruik en het vermijden van restafval heeft de voorkeur boven afvoeren.

Men dient zorg te dragen voor een veilige en milieuvriendelijke afvoer van bedrijfsafval, hulpstoffen
en vervangen onderdelen.
Mechanische onderdelen zouden hersteld moeten worden en opnieuw gebruikt.
Elektrische onderdelen zouden hersteld moeten worden en opnieuw gebruikt.
De betreffende voorschriften, ook de binnen het bedrijf geldende regels met betrekking tot de afvoer
van bedrijfsafval, hulpstoffen en vervangen onderdelen dienen in acht te worden genomen.
De regels voor de recycling dienen te worden opgevolgd.

10 Lawaai
Het met een A-niveau beoordeelt maximaal geluidsniveau ligt onder de 80 dB(A) op 1m afstand van
het Varivent-oprolventilatiesysteem van boven openend.

Tijdens het gebruik in het lawaaigebied (geluidsemissie ≥ 80 dB(A) moet het bedienend personeel
gehoorbescherming dragen.
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11 Inspecties
De regels met betrekking tot de inspectie worden in een speciaal inspectieprotocol geregeld.

11.1 Mechanische constructie
De mechanische componenten van de installatie moeten ten minste elke twee jaar worden
onderworpen aan een inspectie.
11.2 Elektrische constructie.
De elektrische uitrusting van het ATO 2000-oprolventilatiesysteem van boven openend dient volgens
het voorschrift BGV A3, “Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen” ten minste elke vier jaar te
worden gecontroleerd. Hierbij dient men de DIN VDE bepalingen in acht te nemen.

11.3 Inspectieboek
De resultaten van de diverse inspecties en controles dienen in een inspectieboek te worden
vastgelegd en moeten ten minste 10 jaar worden bewaard.
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ATO AGRO & Bouwservice B.V.
Enkweg 11-A
7251 EV Vorden
tel. 0575-555457

Garantiebepalingen
Deze ventilatiesystemen zijn ontworpen voor en getest onder de zwaarste
weersomstandigheden.


Voor mechanische componenten geldt een volledige garantie voor de periode van
3 jaar vanaf de datum van levering gevolgd door een afbouw van de garantie voor
de periode van 7 jaar.



Voor elektrische componenten geldt een volledige garantie voor een periode van 3
jaar vanaf de datum van levering gevolgd door een afbouw van de garantie voor de
periode van 7 jaar.



Voor de aan slijtage onderhevige onderdelen als staalkabels, katrollen etc. geldt
een volledige garantie voor de periode van 1 jaar vanaf de datum van levering.



Voor nadere informatie zie de leveringsvoorwaarden op onze website.

Versie 2 08-2012

32

