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Przeznaczenie

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Wentylator osiowy “VENTS VKF” o œrednicy ko³a
roboczego od 200 do 450 mm, w podalszym
wentylator, jest przeznaczony dla wyci¹gania
(odsysania) powietrza bezpoœrednio ze
œrodowiska albo dostarczenia go do
pomieszczenia.

Okreœlenie wentylatorów i ich parametry i wymiary po³¹czeñ
s¹ okreœlone w tabelach 1,2 i na rys. 1.

Przepompowywane œrodowisko powinno mieæ
agresywnoœæ w stosunku do stali wêglowej
zwyk³ej jakoœci nie wiêksze ni¿ agresywnoœæ
0
powietrza z temperatur¹ od minus 25 C do plus
0
40/70 C, nie powinno zawieraæ kurzu i innych
twardych domieszek, a tak¿e lepkich substancji i
materia³ów w³óknistych.
Ze wzglêdu na typ zabezpieczenia od uderzenia
pr¹dem wentylator zalicza siê do sprzêtów 1 klasy
zgodnie z GOST 12.2.007.0.
Stopieñ zabezpieczenia od dostêpu do
niebezpiecznych czêœci i przedostaniu siê wody
IP44.

Charakterystyki aerodynamiczne wentylatorów s¹ okreœlone
na rys. 2

Schemat struktury umownego
oznaczenia osiowych wentylatorów.

Nazwa wentylatora:
VKF - wentylator osiowy kana³owy
Iloœæ biegunów silnika elektrycznego:
2,4
E - ³añcuch jednofazowy
D - ³añcuch trzechfazowy
Umowna œrednica ko³a roboczego :
200; 250; 300; 350; 400; 450 mm.

Tabela 1
Typ
wentylatora

Wydajnoœæ Iloœæ obrotów
Spo¿ywany
3
m /godz. ko³a roboczego,
pr¹d, A
ob/min
max

Moc,
Bm

Poziom
Objêtoœæ
ciœnienie
rozruchowa,
ha³asu, dBA, 3m
mFa

Napiêcie
pr¹du, B

Czêstotliwoœæ,Temperatura,
0
Herc
C

VKF 2E 200
VKF 2E 250
VKF 4E 250
VKF 2E 300
VKF 4D 300
VKF 4E 350
VKF 4E 400
VKF 4E 450
Tabela 2
Typ
wentylatora

VKF 2E 200
VKF 2E 250
VKF 4E 250
VKF 2E 300
VKF 4D 300
VKF 4E 350
1 - obudowa
2 - umocowanie
3 - skrzynia zaciskowa
4 - œruba
5 - silnik elektryczny z ko³em roboczym

VKF 4E 400
VKF 4E 450
Rysunek 1

Wymiary, mm

Masa,
kg

Wydajnoœæ

Ciœnienie

Wydajnoœæ

Ciœnienie
Wydajnoœæ

Rysunek 2

Ciœnienie

Ciœnienie

Ciœnienie
Ciœnienie

Wydajnoœæ

Wydajnoœæ

Wydajnoœæ

KOMPLET DOSTAWY

WYMAGANIA BEZPIECZEÑSTWA

Komplet dostawy sk³ada siê z:
- wentylator
- paszport

Instalacjê i pod³¹czenie wentylatora powienien
przeprowadzaæ specjalista - elektryk w zgodnoœci z
obowi¹zuj¹cymi dokumentami normatywnymi.
Serwis i remont wentylatora przeprowadza siê tylko po jego
od³¹czeniu od sieci.
Poniewa¿ wentylator ze wzglêdu na typ zabezpieczenia od
uderzenia pr¹dem nale¿y do klasy 1, on musi byæ uziemiany.
Zacisk
powienien byæ pod³¹czony do konturu
uziemienia ubezpieczaj¹cego.
Przed w³¹czeniem wentylatora do sieci nale¿y upewniæ siê w
braku widocznych uszkodzeñ ko³a roboczego, obudowy,
kraty, a tak¿e, aby w przep³ywowej czêœci obudowy nie
znajdowa³y siê postronne przedmioty, które by mog³y
uszkodziæ ³opatki ko³a roboczego.

UWAGA: Nie wykorzystywaæ ten wentylator w
wybuchoniebezpiecznym otoczeniu.

INSTALACJA I POD£¥CZENIE
WENTYLATORA DO SIECI
Wentylator (rys.1) sk³ada siê z obudowy 1 z
okr¹g³ymi ko³nierzami z obydwu stron, do
którego za pomoc¹ œrub 4 jest przymocowany
krzy¿ak z przymocowanym do niego silnikiem
elektrycznym i ko³em roboczym 5, kierunek
ruchu którego zale¿y od typu silniku
elektrycznego.

Schemat pod³¹czenia wentylatora z
jednofazowym silnikiem do sieci pr¹du zmiennego

¯ó³to-zielony

230 W, 50 Herc

Czarny

N

Br¹zowy

Rysunek 3
Schemat pod³¹czenia wentylatora z
trzechfazowym silnikiem do sieci pr¹du zmiennego

Na obudowie silnika elektrycznego jest
przewidziany otwór gwintowany M4 i ¿y³a kabla
¿ó³to zielonego dla pod³¹czenia do konturu
uziemenia ubezpieczaj¹cego.

Czarny
Niebieski

*Pod³¹czenie wentylatora do sieci jednofazowej
nale¿y wykonywaæ poprzez jednobiegunowy
w³¹cznik automatyczny; a do sieci trzechfazowej
poprzez trzechbiegunowy w³¹cznik
automatyczny. Odleg³oœæ miêdzy kontaktami
w³¹cznika na wszystkich biegunach powinna
byæ nie mniejsza ni¿ 3 mm.
Schemat pod³¹czenia wentylatora jest pokazany
na rysunkach 3 i 4.

Niebieski

L

Br¹zowy
Zielony
Bia³y
¯ó³ty

¯ó³to-zielony

do konturu
uziemienia ubezpieczaj¹cego
Rysunek 4
X - skrzynia zaciskowa
M - silnik elektryczny turbiny
C - kondensator

SERWIS TECHNICZNY

GWARANCJE PRODUCENTA

Serwis techniczny wentylatora przeprowadza siê
tylko po od³¹czeniu go od sieci.

Producent Z.S.A. „WENTS”, gwarantuje normaln¹ pracê
wentylatora w ci¹gu 24 miesiêcy z dnia sprzeda¿y poprzez
sieæ sprzeda¿y detalicznej pod warunkiem przestrzegania
regu³ transportu, przechowywania, instalacji i
eksploatacji.

Serwis techniczny polega na okresowym
oczyszczaniu powierzchni od kurzu i brudu po
od³¹czeniu wentylatora od sieci. W celu usuniêcia
kurzu najlepiej wykorzystaæ such¹ szczotkê albo
sprê¿one powietrze.
£opatki ko³a roboczego wymagaj¹ dok³adnego
oczyszczania co 6 miesiêcy.
W tym celu nale¿y odinstalowaæ wentylator z
kana³u. Wykorzystuj¹c wodê ze œrodkiem
czyszcz¹cym, oczyszciæ wentylator, unikaj¹c
przy tym trafenia wody na silnik elektryczny.

REGU£Y PRZECHOWYWANIA
Przechowywaæ wentylator nale¿y w opakowaniu
przedsiêbiorstwa producenta w wietrzonym
0
pomieszczeniu przy temperaturze od +5 C do +
0
40 C i wzglêdnej wilgotnoœci powietrza nie
0
wiêcej 80 % (przy T = 25 C).

W przypadku braku stempla o dacie sprzeda¿y, termin
gwarancji liczy siê od momentu produkcji. W przypadku
powstania uszkodzeñ w pracy wentylatora z winy
producenta w okresie terminu gwarancji, konsument ma
prawo na zamianê wentylatora na przedsiêbiorstwie
producencie w zgodnoœci z art. 14 p. 9 „Ustawy Ukrainy „O
ochronie praw konsumentów.
Zamiana przeprowadza siê pod adresem:
01030, m. Kijów, ul. Kociubiñskogo, 1.

ŒWIADESTWO PRZYJÊCIA
UWAGA!!!

Wentylator „VKF” odpowiada
TU U B.2.5.-29.2.-30637114.006-2003

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno
Model
utylizowaæ jako nieposortowany odpad komunalny. “VENTS VKF”
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu
sk³adowania surowców wtórnych - zu¿ytych
urz¹dzeñ elektrycznych.

Data produkcji

Stempel osoby przyjmuj¹cej
Zosta³ sprzedany
Nazwa przedsiêbiorstwa handlowego, stempel sklepu

Data spreada¿y
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