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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.
Konstrukcja wentylatorów dachowych CTH..., CTV..., pozwala na przepływ powietrza o wysokiej
temperaturze do 120°C, a modele CTH(V)B /4-180 i /4-225 do 200°C. Wentylator jest w stanie usuwa� z
pomieszczenia powietrze o temperaturze 400OC przez 2 godziny – zdolno�� potwierdzona certyfikatem
LGAI i CTICM 22019280, 02A426 i 02A438 do instalacji oddymiania – dotyczy wielko�ci modeli od 225 do
630 – oznaczenie MAX TEMP.
Minimalna temperatura pracy wynosi -40°C.
Powy�sze temperatury maksymalne obowi�zuj� dla pracuj�cego wentylatora przy znamionowych
warunkach zasilania tj przy znamionowych obrotach wirnika – nie w sytuacji regulowania wydajno��i (tylko
wtedy zapewnione jest skuteczne, znamionowe chłodzenie silnika).
Temperatura otoczenia nie mo�e przekracza_ 70oC.
Wentylatory CTH..., CTV..., mog� pracowa� tylko w pozycji poziomej (pionowe ustawienie osi obrotu) -
maksymalne nachylenie 10O.
Regulacja obrotów
Wentylatory jednofazowe mog� by� regulowane przy pomocy regulatorów transformatorowych RMB lub
tyrystorowych REB. Wentylatory trójfazowe mog� by� regulowane przy pomocy regulatorów typu RMT.
W przypadku wentylatorów trójfazowych 400 V, 50 Hz mo�liwa jest praca na dwóch pr�dkosciach
obrotowych w zale�no�ci od podł�czenia:

- ∆  podł�czenie w "trójk�t"................... szybko (parametry katalogowe)
- Y  podł�czenie w "gwiazd�".................wolno (parametry 10-15% mniejsze od katalogowych)

Wentylator nale�y mocno i pewnie zamocowa� w pozycji poziomej wykorzystuj�c otwory w płycie
wentylatora. Nale�y si� upewni�, �e otwór kanału jest nie mniejszy ni� otwór w samym wentylatorze.
Przed przyst�pieniem do podł�czenia elektrycznego nale�y si� upewni�, czy zasilanie jest odł�czone i nic
nie przeszkadza w swobodnym obrocie wirnika wentylatora.

UWAGA!
TRANSPORT GAZÓW WYBUCHOWYCH JEST NIEDOZWOLONY!

Zabroniony jest transport medium zawieraj�cego cz�stki stałe lub inne, agresywne zanieczyszczenia.
Otwarty wlot 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.

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.

Modele  140 do 400 posiadaj� fabrycznie montowany czujnik bimetalowy, termiczny (TP) , który otwiera
si� w momencie przekroczenia dopuszczalnej temperatury na uzwojeniu silnika – nale�y go podł�cz� w
układ zabezpieczenia i/lub sygnalizacji. Pozwala on na dłu�sz� i bezpieczniejsz� prac� wentylatora w
układach gdzie zachodzi podwy�szone ryzyko pracy w chwilowo podwy�szonej temperaturze.
Podł�czenia zabezpieczenia termicznego silnika do sieci nale�y dokona� zgodnie ze schematem
odpowiednim dla danego modelu. Nale�y pami�ta� o podł�czeniu przewodu ochronnego PE.
Wentylatory s� wyposa�one w silniki o stopniu ochrony IP55, klasie izolacji uzwoje� F.
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UWAGA !
CZUJNIKA TERMICZNEGO NIE NALE�Y PODŁ�CZA� TYLKO W PRZYPADKU STOSOWANIA
WENTYLATORA W SYSTEMACH INSTALACJI PRZECIWPO�AROWYCH.

UWAGA !
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK CZYNNO�CI WYKONYWANYCH PRZY WENTYLATORZE
NALE�Y ODŁ�CZY� URZ�DZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ NAWET JE�LI WENTYLATOR NIE
PRACUJE (ZABEZPIECZENIE PODŁ�CZONE DO CZUJNIKA POWINNO UNIEMO�LIWIA�
PONOWNE ZAŁ�CZENIE WENTYLATORA W PRZYPADKU GDY CZUJNIK BIMETALOWY
SAMOCZYNNIE ZAMKNIE STYKI KIEDY OSTYGNIE)
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. Po odkr�ceniu pokrywy silnikawentylatora przył�czy� przewody elektryczne zgodnie z zał�czonym
schematem instalacji. Schemat znajduje si� równie� na wieczku puszki przył�czeniowej silnika
elektrycznego.

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. W przypadku wentylatorów z silnikiem trójfazowym, niezb�dne jest zastosowanie zabezpieczenia
przed skutkami zaniku 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 (patrz: strzałki na obudowie. Zmian�
kierunku obrotów wentylatora mo�na otrzyma� zamieniaj�c 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. Przykr�ci� pokryw�, uwa�aj�c na uszczelki, wcze�niej przekładaj�c przewód zasilaj�cy przez

uprzednio wykonany otwór, a nast�pnie wykona� pozostałe podł�czenia mechaniczne na wlocie i
wylocie wentylatora.

4. URUCHOMIENIE WENTYLATORA.
Wentylator nale�y mocno i pewnie zamocowa�. Przed przyst�pieniem do rozruchu nale�y upewni� si�,
czy nic nie przeszkadza w swobodnym obrocie wirnika wentylatora.
Je�eli nat��enie znamionowe pr�du 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,
- dokonano prawidłowego podł�łczenia elektrycznego,
- 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. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE.
Nale�y w miar� mo�liwo�ci przeciwdziała� gromadzeniu si� kurzu/osadów na wentylatorze, gdy�
ogranicza to mo�liwo�� odprowadzania ciepła przez silnik, a tym samym mo�e prowadzi� do jego
uszkodzenia. Osadzaj�cy si� kurz i brud na łopatkach powoduje utrat� 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 s� hermetycznie zamkni�te i nie wymagaj� konserwacji. 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
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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.
6. CZ��CI ZAMIENNE , NAPRAWY, SERWIS.
Zaleca si� stosowanie tylko i wył�cznie oryginalnych cz��ci zamiennych oraz oryginalnego
wyposa�enia dodatkowego. Ewentualne naprawy wentylatorów CTV.., CTH.. powinny by� wykonywane
przez producenta. W przypadku problemów zwi�zanych z instalacj�, eksploatacj� i konserwacj�
wentylatorów prosimy o kontakt ze sprzedawc� lub serwisem firmowym.
7. 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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