
7. CZ��CI ZAMIENNE , NAPRAWY ITP.
Zaleca si� stosowanie tylko oryginalnych cz��ci zamiennych oraz oryginalnego wyposa�enia
dodatkowego. Ewentualne naprawy wentylatorów HXM powinny by� wykonywane przez
producenta lub upowa�niony serwis. W wyj�tkowych wypadkach dopuszcza si� wykonywanie
napraw przez odpowiednio wyposa�one zakłady po uprzednich konsultacjach z producentem
/ przedstawicielem.

UWAGA !
MONTA� WENTYLATORA W SPOSÓB NIEZGODNY Z INSTRUKCJ�, ORAZ
PRACA URZ�DZENIA W STANIE ZDEMONTOWANYM S� ZABRONIONE. PRÓBY
SAMODZIELNEJ NAPRAWY POWODUJ� UTRAT� GWARANCJI

8. NORMY
Urz�dzenie spełnia wymagania poni�szych norm i jest oznaczone znakiem CE.
EN-60034-1 Maszyny elektryczne wiruj�ce. Dane znamionowe i parametry
EN-60335-1 Bezpiecze�stwo elektrycznych przyrz�dów do u�ytku domowego i podobnego.
Wymagania ogólne
EN-60555-2 Zakłócenia w sieciach elektrycznych wywołane przez przyrz�dy u�ytku
domowego i podobnego.

9. GWARANCJA
9.1. Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancyjnym z winy

producenta (tzn. wskutek wady materiału, złej obróbki lub monta�u).
9.2. 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.

9.3. 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).

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

9.5. 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.

9.6. Reklamacje s� uwzgl�dniane po okazaniu czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej i / lub
faktury zakupu, oraz dostarczeniu reklamowanego urz�dzenia.
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1. WST�P
Wentylatory osiowe HXM produkowane przez firm� Soler&Palau (Hiszpania) s�
produktami wysokiej jako�ci, wykonanymi zgodnie z najwy�szymi normami technicznymi,
ISO 9001. Wszystkie wentylatory s� testowane przed opuszczeniem fabryki. Widoczne
lub ukryte uszkodzenia mog� si� jednak pojawi� w wyniku nieprawidłowej instalacji lub
obsługi. Niniejsza instrukcja, zgodna ze standardami, regulacjami i dyrektywami musi
by� uwa�nie przeczytana by unikn�� nieprawidłowego u�ywania lub uszkodzenia
wentylatora. Personel pracuj�cy przy obsłudze wentylatorów powinien zapozna� si� z t�
instrukcj� i w ka�dej chwili mie� do niej dost�p. Nieprawidłowa obsługa i instalacja
urz�dzenia mo�e spowodowa� utrat� gwarancji. Nieautoryzowane zmiany niezgodne z
t� instrukcj� tak�e spowoduj� utrat� gwarancji.

2. INFORMACJE OGÓLNE.
Wentylatory osiowe typu HXM przystosowane s� do pracy w dowolnej pozycji
monta�owej. Przeznaczone s� do wentylacji pomieszcze� o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Obudowa oraz wirnik wykonane s� z blachy stalowej
malowanej proszkowo w kolorze białym. Wentylatory HXM posiadaj� siatk� ochronn� na
wlocie. Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C. W przypadku monta�u na
zewn�trz (nawiew do pomieszczenia) wentylator nale�y zabezpieczy� przed szkodliwym
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Silnik elektryczny klatkowy jednofazowy
230V 50Hz o klasie izolacji B oraz stopniu ochrony IP40. Silniki przystosowane s� do
regulacji pr�dko�ci obrotowej poprzez zmian� napi�cia zasilania od warto�ci
znamionowej w dół, przy u�yciu odpowiednio dobranych regulatorów tyrystorowych lub
transformatorowych.

UWAGA!
TRANSPORT WYBUCHOWYCH, AGRESYWNYCH LUB TOKSYCZNYCH

MEDIÓW, A TAK�E POWIETRZA O TEMPERATURZE WY�SZEJ NI� +40°°°°C
JEST ZABRONIONY

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 LUB WYLOTU PRACUJ�CEGO
WENTYLATORA GROZI POWA�NYM KALECTWEM.

Siatk� zabezpieczaj�c� nale�y regularnie czy�ci�, stosownie do warunków pracy i
stopnia zabrudzenia, w przeciwnym wypadku mo�e nast�pi� obni�enie parametrów
pracy wentylatora.
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3. TYPY, DANE TECHNICZNE, WYMIARY.

4. INSTALACJA.
4.1. Sprawdzi� czy wentylator nie został uszkodzony w czasie transportu.
4.2. Sprawdzi� czy typ i wielko�� wentylatora jest prawidłowa.
4.3. 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 wg schematu instalacji. Silnik elektryczny wyposa�ony jest w
zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika. W przypadku zadziałania czujnika, obwód
elektryczny otwiera si�, co powoduje wył�czenie wentylatora. Czujnik jest umieszczony
w uzwojeniu silnika. Jego ko�ce nie s� wyprowadzone na zewn�trz.

4.4. Niezb�dne jest podł�czenie bezpiecznika przeci��eniowego w celu ochrony silnika
elektrycznego przed nadmiernym przeci��eniem. Nastawa bezpiecznika musi by�
zgodna z maksymalnym dopuszczalnym nat��eniem  pr�du umieszczonym na
wieczku skrzynki silnika elektrycznego.

UWAGA!
JE�LI NAPI�CIE ZASILANIA NIE ZOSTANIE ODŁ	CZONE, TO PO

OSTYGNI�CIU CZUJNIKA NAST	PI PONOWNE SAMOCZYNNE ZAMKNI�CIE
OBWODU ZASILANIA I URUCHOMIENIE WENTYLATORA. PRZED

PRZYST	PIENIEM DO OBSŁUGI URZ	DZENIA NALE
Y BEZWZGL�DNIE
ODŁ	CZY� ZASILANIE, A NAST�PNIE USUN	� PRZYCZYN� AWARII.

4.5. Przykładowe powody zadziałania zabezpieczenia temperaturowego:
- zasysanie gor�cego powietrza o wi�kszej warto�ci ni� dopuszczalne / znamionowe.
- ciało stałe w wirniku wentylatora – wirnik jest zablokowany lub przyciera,
- zatarte cz��ci metalowe wentylatora (np. ło�yska).
4.6. Instalacja elektryczna musi zawiera� odpowiedni wył�cznik umo�liwiaj�cy

odł�czenie wszystkich biegunów, w którym odległo�� mi�dzy stykami jest nie
mniejsza ni� 3mm.

4.7. Schemat instalacji elektrycznej.

4.8. Wykona� pozostałe podł�czenia mechaniczne na wylocie wentylatora.

5. URUCHOMIENIE WENTYLATORA.
Je�eli nat��enie znamionowe zaznaczone na tabliczce 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, itp)

6. OBSŁUGA.
Wentylatory typu HXM wyposa�one s� w siatk� ochronn� na wlocie wentylatora oraz w
przewód przył�czeniowy.
Nale�y w miar� mo�liwo�ci przeciwdziała� gromadzeniu si� kurzu / osadów na
wentylatorze. Osadzony kurz i brud na łopatkach powoduje utrat� prawidłowego
wywa�enia wirnika. Skraca to znacznie bezawaryjny czasu pracy urz�dzenia.
Wentylator nale�y poddawa� systematycznym, starannym ogl�dzinom i stosownie do
zabrudzenia starannie czy�ci�. W czasie transportu i przechowywania wentylatory
nale�y chroni� przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku przechowywania
wentylatory nale�y składowa� w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz wolnych
od substancji szkodliwych dla urz�dzenia. Nie wolno przechowywa� urz�dzenia w
pomieszczeniach, gdzie gromadzone s� nawozy sztuczne, wapno chlorowane, kwasy,
�rodki chemiczne.


