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1. PO OTRZYMANIU WENTYLATORA PROSIMY O SPRAWDZENIE: 
- Czy typ i wielko�� wentylatora s� prawidłowe, zgodne z zamówieniem. 
- Czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadaj� parametrom ��danym (napi�cie, 

cz�stotliwo��, wydajno��, itd.). 
- Czy wentylator nie został uszkodzony podczas transportu. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze� prosimy o kontakt z punktem sprzeda�y lub z 
SERWISEM Venture Industries. 
                              
2. INFORMACJE OGÓLNE. 
Wentylator osiowy przeznaczony do montarzu kanałowego. Obudowa spawana z blachy stalowej, 
malowana proszkowo. Wirnik ze stopu aluminium (max temperatura 200OC), piasta aluminiowa. 
U�ywanie wentylatorów AFH do transportu agresywnych i toksycznych mediów, b�d� do transportu 
powietrza o ekstremalnie wysokiej wilgotno�ci lub temperaturze przekraczaj�cej 200OC jest 
ograniczone i powinno by� przedmiotem wcze�niejszych uzgodnie� z producentem. 

UWAGA! 
TRANSPORT GAZÓW WYBUCHOWYCH JEST NIEDOZWOLONY! 

Zabroniony jest transport medium zawieraj�cego cz�stki stałe lub inne zanieczyszczenia. 
Otwarty wlot lub wylot wentylatora powinien by� zabezpieczony odpowiedni� siatk� uniemo�liwiaj�c� 
bezpo�redni dost�p do obracaj�cego si� wirnika. 

UWAGA! 
ZBLI�ANIE SI� W "LU�NYM" UBRANIU B�D� WYCI�GANIE R�KI W KIERUNKU OTWARTEGO 

WLOTU   PRACUJ�CEGO WENTYLATORA GROZI POWA�NYM KALECTWEM! 
ZAGL�DANIE DO PRACUJ�CEGO WENTYLATORA JEST ZABRONIONE GDY� NARA�A 

U�YTKOWNIKA NA USZKODZENIE TWARZY I OCZU. 
Wentylatory AFH mog� by� montowane w dowolnej pozycji, w miejscach osłoni�tych od 
bezpo�redniego działania czynników atmosferycznych (opadów deszczu, �niegu, nadmiernego 
nasłonecznienia, itp.). Maksymalna temperatura otoczenia w wydzielonej komorze silnika oraz 
otoczenia nie mo�e przekracza� 40OC. UWAGA: zdolno�� przetłaczania medium o temperaturze 
do 200°°°°C jest zachowana pod warunkiem pracy przy znamionowej pr�dko�ci obrotowej silnika 
– patrz tabliczka znamionowa. 
 
3. INSTALACJA. 

PODŁ�CZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POWINNO BY	 WYKONANE PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANY I UPOWA�NIONY DO TEGO PERSONEL, ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI 

REGULACJAMI PRAWNYMI OBOWI�ZUJ�CYMI W POLSCE. 
3.1. Sprawdzi� czy wentylator nie został uszkodzony w czasie transportu. 
3.2. Podł�czenie instalacji elektrycznej powinno by� wykonane zgodnie ze schematem instalacji 

umieszczonym na wieczku skrzynki silnika elektrycznego.  
UWAGA! 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK CZYNNO
CI WYKONYWANYCH PRZY WENTYLATORZE 
NALE�Y ODŁ�CZY	 URZ�DZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ. 

 
3.3. Przył�czy� przewody elektryczne zgodnie z zał�czonym schematem instalacji. Schemat znajduje 

si� równie� na wieczku puszki przył�czeniowej silnika elektrycznego. 
 
     3x400V, 50Hz     230V, 50Hz 
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3.4.  Niezb�dne jest podł�czenie zabezpieczenia przed skutkami zwar� i przeci��e� w celu ochrony 
silnika elektrycznego i sieci zasilaj�cej. Nastawy zabezpiecze� musz� by� odpowiednie z 
maksymalnym dopuszczalnym nat��eniem pr�du umieszczonym na tabliczce znamionowej silnika 
elektrycznego, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi w Polsce. 

3.5. Niezb�dne jest zastosowanie zabezpieczenia przed skutkami zanikiemu fazy w sieci zasilaj�cej 
wentylator, które spowoduje odł�czenie zasilania w przypadku zaniku jednej z faz.  

3.6. Sprawdzi� czy wirnik obraca si� w prawidłowym kierunku (patrze�: strzałki na obudowie). 
Prawidłowe obroty wirnika s� zachowane, gdy powietrze przepływa w kierunku wirnik-silnik. 
Zmian� kierunku obrotów wentylatora mo�na otrzyma� zamieniaj�c dwa przewody w skrzynce 
zgodnie ze schematami umieszczonymi na wieczku skrzynki silnika elektrycznego.    

UWAGA! 
PRACA WENTYLATORA Z NIEPRAWIDŁOWYM KIERUNKIEM OBROTÓW OBNI�A PARAMETRY 

PRACY I MO�E DOPROWADZI	 DO ZNISZCZENIA WENTYLATORA! 
3.7. Wykona� pozostałe podł�czenia mechaniczne na wlocie i wylocie wentylatora. 
3.8. Zaleca si� zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed wzrostem temperatury 
zasysanego powietrza ponad 200°°°°C – np. czujnik temperatury + stycznik. 
 
4. URUCHOMIENIE WENTYLATORA. 
Wentylator nale�y mocno i pewnie zamocowa� w ��danej pozycji. Przed przyst�pieniem do 
podł�czania elektrycznego nale�y upewni� si�, czy nic nie przeszkadza w swobodnym obrocie wirnika 
wentylatora. 
Je�eli nat��enie znamionowe okre�lone na tabliczce znamionowej silnika zostanie przekroczone przy 
normalnej eksploatacji wentylatora to nale�y sprawdzi� czy:       

- podawane napi�cie i cz�stotliwo�� pr�du odpowiada danym znamionowym, 
- nie nast�piło mechaniczne uszkodzenie wentylatora (wirnik, zespół ło�ysk), 
- wlot lub wylot wentylatora nie jest zablokowany, 
- czy urz�dzenie zostało prawidłowo dobrane do instalacji. 

 
5. WYKONANIA SPECJALNE. 
W przypadku wykona� specjalnych wentylatora tj. z niestandardowymi silnikami, np: 

- wielobiegowymi, 
- przystosowanymi do regulacji falownikiem, z obcym chłodzeniem, 
- wykonania na wy�sze temperatury, specjalne warunki pracy, 

nale�y bezwzgl�dnie stosowa� si� do powszechnie obowi�zuj�cych przepisów oraz do zalece� 
producenta silnika – DTR silnika w puszcze przył�czeniowej silnika elektrycznego. 
 
6. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE. 
Nale�y w miar� mo�liwo�ci przeciwdziała� gromadzeniu si� kurzu/osadów na silniku, gdy� ogranicza to 
mo�liwo�� odprowadzania ciepła przez silnik, a tym samym mo�e prowadzi� do jego uszkodzenia. 
Osadzony kurz i brud na łopatkach powoduje utrat� prawidłowego wywa�enia wirnika. Powoduje to 
skrócenie bezawaryjnego czasu pracy urz�dzenia. 
Wentylator nale�y poddawa� systematycznym, starannym ogl�dzinom i stosownie do zabrudzenia 
starannie czy�ci�.  
Ło�yska SKF C3 HT s� hermetycznie zamkni�te i nie wymagaj� konserwacji. Wymiana ło�ysk 
powinna nast�pi� przed upływem czasu pracy wentylatora równemu �ywotno�ci ło�ysk (patrze� DTR 
silnika elektrycznego). 
Wentylatory powinny by� przemieszczane i transportowane na paletach, krytymi �rodkami 
transportowymi bez nadmiernych wstrz�sów. W czasie transportu i przechowywania wentylatory nale�y 
chroni� przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku przechowywania wentylatory nale�y 
składowa� w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, wolnych od substancji szkodliwych dla 
urz�dzenia. 
Nie wolno przechowywa� urz�dzenia w pomieszczeniach, gdzie gromadzone s� nawozy sztuczne, 
wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne �rodki chemiczne. 
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7. CZ�
CI ZAMIENNE , NAPRAWY, SERWIS. 
Zaleca si� stosowanie tylko i wył�cznie oryginalnych cz��ci zamiennych oraz oryginalnego 
wyposa�enia dodatkowego. Ewentualne naprawy wentylatorów AFH powinny by� wykonywane przez 
producenta. W przypadku problemów zwi�zanych z instalacj�, eksploatacj� i konserwacj� 
wentylatorów prosimy o kontakt ze sprzedawc� lub serwisem firmowym. 
 
8. GWARANCJA. 
1. Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancyjnym z winy 

producenta (tzn. wskutek wady materiału, złej obróbki lub monta�u). 
2. Termin wa�no�ci gwarancji obejmuje 12 miesi�cy od daty zakupu. W przypadku naprawy 

gwarancyjnej okres ten przedłu�a si� o czas od zgłoszenia urz�dzenia do naprawy do czasu 
powiadomienia o dokonaniu naprawy. 

3. Zakresem gwarancji nie obj�te s� czynno�ci wymienione w instrukcji obsługi (dokumentacji 
techniczno-ruchowej), oraz nale��ce do normalnej obsługi eksploatacyjnej (np. instalacja 
urz�dzenia, czyszczenie i konserwacja). 

4. Zu�ycie cz��ci i materiałów eksploatacyjnych w normalnym trybie u�ytkowania nie uprawnia do 
roszcze� gwarancyjnych. 

5. Utrata gwarancji nast�puje w przypadku niewła�ciwej instalacji i eksploatacji urz�dzenia 
(niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcj�/dokumentacj� techniczno-ruchow�), dokonywania 
napraw lub zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta/importera, stwierdzenia uszkodze� 
powstałych z przyczyn zewn�trznych (uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, zalania wod�, etc.) 
oraz w przypadku braku czytelnej tabliczki znamionowej producenta. 

6. Reklamacje s� uwzgl�dniane po okazaniu czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej i dostarczeniu 
reklamowanego urz�dzenia. 

7. W przypadku uszkodzenia wirnika lub wyposa�enia dodatkowego wentylatora dostawa cz��ci 
zamiennych mo�e potrwa� do 4 tygodni. 

 
KARTA GWARANCYJNA 
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