
1

Venture Industries Sp. z o.o.
Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Warszawa, Poland

NIP: 118-00-18-998
tel. (0-22) 7519550; 7512031,   fax  (0-22) 7512259;  7511202,  e-mail: venture@venture.pl

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-RUCHOWA

WENTYLATORY PROMIENIOWE
TYPU  QP

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-RUCHOWA

WENTYLATORY PROMIENIOWE
TYPU  QP

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-RUCHOWA

WENTYLATORY DACHOWE
 TYPU  HCTB / HCTT

Wentylatory dachowe serii HCTB / HCTT produkowane przez firm� Soler&Palau (Hiszpania)
s� produktami wysokiej jako�ci, wykonanymi zgodnie z najwy�szymi normami technicznymi
(ISO 9001)
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 HCTB i HCTT pozwala na przepływ powietrza o  temperaturze od
–40°C do +70°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� 40oC.
Regulacja obrotów
Silniki jednofazowe s� przystosowane do napi�ciowej regulacji pr�dko�ci obrotowej (pod warunkiem
monta�u wentylatora na zewn�trz budynku, na dachu) z wyj�tkiem modeli HCTB/4-560, HCTB/4-630 oraz
wielko�ci 710, 800, 900 i 1000.
W przypadku wentylatorów z tabliczk� znamionow� o tre�ci 220-240V/380-415V (lub 230/420V) mo�liwa
jest tylko praca jednobiegowa (bezwzgl�dnie wymagane jest poł�czenie w “gwiazd�”, 400 V.
W przypadku wentylatorów z tabliczk� znamionow� 380-415V (lub 400V), 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.

Wentylatory HCTB / HCTT posiadaj� termiczne dobezpieczenie przed przeci��eniem do zewn�trznego
podł�czenia (z wyj�tkiem modeli 800). Zabezpieczenie pozwala na dłu�sz� i bezpieczniejsz� prac�
wentylatora w układach, gdzie zachodzi podwy�szone ryzyko pracy w chwilowo podwy�szonej
temperaturze. Podł�czenie elektryczne wentylatora wraz z zabezpieczeniem termicznym silnika nale�y
dokona� zgodnie z zał�czonym schematem. W silnikach trójfazowych zasilanie musi by� podł�czone
przez stycznik lub wył�cznik automatyczny sprz�gni�ty z obwodem wewn�trznego zabezpieczenia
termicznego (TP).
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UWAGA!
BRAK PODŁACZENIA FABRYCZNEGO ZABEZPIECZENIATERMICZNEGO SILNIKA DO

ZEWN�TRZNEGO ZABEZPIECZENIA POWODUJE UTRAT� GWARANCJI!

Wentylatory s� wyposa�one w silniki o stopniu ochrony IP65 (z wyj�tkiem modeli 800 – IP -55) i klasie
izolacji uzwoje� F.

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 silnika wentylatora 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 (patrze�: 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.
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SCHEMAT PODŁ�CZENIA ELEKTRYCZNEGO

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� 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 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
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 HCTB / HCTT powinny by�
wykonywane przez producenta. W przypadku problemów zwi�zanych z instalacj�, eksploatacj� i
konserwacj� wentylatorów prosimy o kontakt ze sprzedawc� lub serwisem firmowym.
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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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