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WSTĘP 
Niniejsza instrukcja dotyczy urządzenia wymienionego na stronie tytułowej. Stanowi ona źródło informacji niezbędnych do 
zachowania bezpieczeństwa i prawidłowej jego eksploatacji. Należy uważnie przeczytać ją przed przystąpieniem do 
jakiegokolwiek użytkowania urządzenia, stosować się do zawartych w niej wymogów oraz przechowywać w miejscu 
umożliwiającym dostęp personelu obsługi i innych służb zakładowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do użytkowania 
wentylatora należy kontaktować się z producentem. 
 
Po otrzymaniu wentylatora prosimy o sprawdzenie: 

czy urządzenie jest zgodne z zamówieniem 

 czy dane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom żądanym. 

 czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu (np. czy widnieją wgniecenia/pęknięcia). 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub SERWISEM Venture Industries  
Sp. z o.o. 
 
1.  DANE OGÓLNE 

1.1  Informacje o urządzeniu 

 Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego lub zastosowania w środowisku przemysłowym. Dozwolone jest użytkowanie oraz 
obsługa urządzenia jedynie przez osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją lub zostały odpowiednio przeszkolone.  

Urządzenie przeznaczone jest do transportu oraz oczyszczania powietrza z pyłów oraz mikroorganizmów. Zabroniony jest transport 
mieszanin wybuchowych, ciał stałych, cieczy, substancji powodujących ścieranie, związków agresywnych chemicznie. Urządzenie jest 
przeznaczone do użytku wewnętrznego w temp. otoczenia  Od 10°C  do 40°C 

Maszynę należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych (np. śnieg, deszcz, nadmierne nasłonecznienie, wyładowania 
atmosferyczne). Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy na wolnym powietrzu. Otoczenie aparatu nie może zawierać mieszanin 
wybuchowych, substancji powodujących ścieranie, związków agresywnych chemicznie, substancji lepkich, cieczy, substancji o dużej 
wilgotności.  

Urządzenie nie może być narażone na promieniowanie (np. mikrofalowe, ultrafioletowe, laserowe, rentgenowskie). 

Wirnik wentylatora wyważony jest zgodnie z klasą minimum G2.5 wg ISO 1940-1. 

Opis konstrukcji urządzenia przedstawiony został w załączniku E. 

Dodatkowe informacje nt. stosowania urządzenia umieszczone zostały na obudowie w formie oznaczeń. Więcej informacji przedstawiono 
załączniku A. 
 
1.2  Ogólne zagrożenia i wytyczne 
W trakcie całego cyklu życia wentylatora należy zwrócić szczególną uwagę na poniżej przedstawione zagrożenia i wytyczne: 
1.2.1 elementy ruchome 

 Urządzenie posiada ruchome elementy (np. wirnik wentylatora), z którymi kontakt grozi poważnym kalectwem. Nie wolno 
używać urządzenia, jeżeli nie została zamontowana pokrywa serwisowa, osłony oraz komplet filtrów. 

Po odłączeniu od zasilania wirnik wentylatora może obracać się przez pewien czas. Pokrywę urządzenia można zdemontować 
po całkowitym zatrzymaniu wirnika. W tym celu, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, należy sprawdzić dłonią, czy na 
wylocie z wentylatora występuje przepływ powietrza. 
1.2.2 siła ssania 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w pobliżu wlotu nie znajdowały się drobne elementy oraz złogi pyłu, gdyż ich zassanie może 
spowodować szybkie zatkanie filtrów a nawet ich uszkodzenie. 
1.2.3 elementy wyrzucane 

 Przed pierwszym uruchomieniem oraz w przypadku otwarcia urządzenia (np. prace serwisowe) należy sprawdzić, czy we wnętrzu urządzenia 
nie znajdują się obce elementy (np. narzędzia), które mogą uszkodzić urządzenie lub zostać wyrzucone z dużą prędkością na zewnątrz. Należy 
regularnie sprawdzać stan osłon wylotu urządzenia. 
1.2.4 ostre krawędzie 
• Na etapie produkcji ostre krawędzie obudowy urządzenia są poddawane łagodzeniu, jednakże może on posiadać krawędzie, 
których dotknięcie może spowodować skaleczenie zwłaszcza wewnątrz urządzenia. Zalecane jest stosowanie rękawic 
ochronnych podczas obsługi serwisowej urządzenia. 
1.2.5 hałas 

 Pracujące urządzenie wytwarza hałas. Wartość poziomu ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie umieszczona 
została na stronie www.venture.pl. 
1.2.6 materiały 

 W przypadku wystąpienia ognia lub transportowania nieodpowiedniego medium - elementy wentylatora mogą generować 
opary niebezpieczne dla zdrowia. 
1.2.7 zagrożenia elektryczne 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze (np. instalacja, konserwacja i przegląd, demontaż), urządzenie 
należy całkowicie odłączyć od zasilania. 

Urządzenia nie wolno stawiać na mokrej powierzchni, polewać go wodą ani dotykać mokrymi rękoma, ponieważ grozi to 
porażeniem prądem. 

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie wolno używać urządzenia. Przed każdym podłączeniem do zasilania 
należy sprawdzić czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, a w przypadku uszkodzenia należy go wymienić. 
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1.2.8 użytkowanie 

 Nieprawidłowa instalacja i obsługa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. Obsługa urządzenia 
może być prowadzona przez osoby zapoznane z instrukcją lub odpowiednio przeszkolone. 

 Niedozwolone są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia. Skomplikowane prace konserwacyjne np. wymagające demontażu wirnika, filtrów 
HEPA lub układów sterowania każdorazowo należy wykonywać w SERWISIE Venture Industries Sp. z o.o. lub poza serwisem - po uzyskaniu 
zgody producenta, według dodatkowych wytycznych. Nieprawidłowy montaż może pogorszyć parametry pracy, doprowadzić do uszkodzenia 
urządzenia, jak również do zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. 

 W trakcie wykonywania prac nad urządzeniem (np. konserwacja, instalacja) otoczenie urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
przypadkowych. 

 Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno stawać, na urządzeniu, ani kłaść na nim żadnych przedmiotów. 
1.2.9 odkładanie się pyłu 

 Należy przeciwdziałać gromadzeniu się kurzu, osadów na/w urządzeniu. Brud osadzający się na: osłonach powoduje obniżenie parametrów 
pracy; wirniku - może spowodować nieprawidłowe wyważenie; obudowie- może utrudniać chłodzenie. 
1.2.10 występowanie atmosfery wybuchowej 

Kontakt wentylatora z medium o charakterze wybuchowym spowoduje zapłon. Zabronione jest użytkowanie i przechowywanie 
wentylatora w przypadku występowania atmosfery wybuchowej wewnątrz i/lub w otoczeniu urządzenia. 
1.2.11 promieniowanie UV 

We wnętrzu urządzenia znajduje się lampa emitująca promieniowanie UV, które jest szkodliwe dla skóry i oczu. Zabronione 
jest podłączanie urządzenia do zasilania, gdy wszystkie pokrywy urządzenia nie są zamknięte. 
 
 
 
2.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Urządzenie należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, bez narażenia na nadmierne wstrząsy. Urządzenie musi 
znajdować się w miejscu osłoniętym przed wpływem warunków atmosferycznych, w otoczeniu suchym i przewiewnym, wolnym od substancji 
szkodliwych dla urządzenia - nie wolno transportować, przechowywać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie gromadzone są nawozy sztuczne, 
wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne środki chemiczne. Należy zabezpieczyć urządzenie przed dostaniem się do środka ciał obcych. 

W czasie transportu i przechowywania oczyszczacz powietrza należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym przed zgnieceniem. 
Podczas przenoszenia nie wolno gwałtownie opuszczać urządzenia. 

Urządzenie należy podnosić za elementy obudowy i uchwyty do tego przeznaczone. Nie wolno podnosić urządzenia za przewody zasilające, 
elementy wlotu, wylotu, czy przełączniki. Podczas podnoszenia urządzenie musi być stabilne.  

 
Rys.1. pokazujący uchwyty. 
 

Nie wolno podchodzić pod przenoszony ładunek. W przypadku zerwania, upadające urządzenie może spowodować poważne 
kalectwo lub śmierć. 

 
Zalecamy, aby okres magazynowania urządzenia nie przekroczył jednego roku. Po długim składowaniu, przed instalacją należy sprawdzić stan 
wentylatora (rozdział 5).  
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3. MONTAŻ 

3.1. Informacje ogólne 

Po rozpakowaniu urządzenia, przed pierwszym uruchomieniem, należy zdemontować elementy zabezpieczające na czas transportu. 
Urządzenie po rozpakowaniu, zdjęciu elementów zabezpieczających oraz podłączeniu przewodu zasilania jest gotowe do użycia. 

Uruchomienie oczyszczacza powietrza należy przeprowadzić z uwzględnieniem wytycznych określonych w rozdziale 1.2. 
 
3.2 Informacje montażowe 

Urządzenie należy ustawić na kółkach w pomieszczeniu lub przejściu w odpowiedniej odległości od ścian zgodnie z rysunkiem Rys. 2. 
Oczyszczacza powietrza nie należy kłaść na boku ani w żadnej innej pozycji. Po zastosowaniu odpowiedniego króćca oraz kanału 
wentylacyjnego, urządzenie może być wykorzystywane jako odciąg miejscowy (Rys.3). 

Urządzenie należy ustawić na płaskim, sztywnym oraz suchym podłożu, które będzie w stanie przenieść jego ciężar. 

 
Rys.2. Minimalna dopuszczalna odległość od ścian. 
 

 
 
Rys.3. Stosowanie urządzenia jako odciągu miejscowego 
 
 
 

Venture Industries Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu i użytkowania urządzenia. 
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3.3 Podłączenie elektryczne 

W celu zapewnienia niezbędnego do pracy urządzenia zasilania należy podłączyć przewód zasilający do urządzenia (1), a następnie do 
gniazdka (2) jak pokazano na rys. 4. 
 

 
 
Rys. 4. Podłączenie zasilania 
 
 
4. EKSPLOATACJA 

4.1 Wytyczne użytkowania 

Należy upewnić się, że uruchomienie urządzenia nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu i mienia. Należy stosować się do 
wytycznych określonych w rozdziale 1.2. 

Należy upewnić się, że wlot i wylot urządzenia nie są zasłonione, a minimalne odległości zapewnione jak określono w pkt. 3.2. 

Należy upewnić się, że urządzenia posiada zasilanie. 

Wcisnąć przycisk ON urządzenia (1), a następnie ustawić oczekiwany poziom wydajności urządzenia potencjometrem (2) jak pokazano  
na rys. 5.  
 

W cyklu pracy urządzenie początkowo włączy lampy UV-C na 5 min w celu oświetlenia i dezynfekcji wnętrza (boczne panele 
zaczną świecić na niebiesko). Rozruch wentylatorów nastąpi po pierwszych 5 min od włączenia. 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Rozpoczęcie pracy urządzenia. 

Nastawa Wydajność 

0 0 m
3
/h (pauza) 

1 120 m
3
/h 

2 240 m
3
/h 

3 320 m
3
/h 

4 410 m
3
/h 
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4.2 Sygnalizacja stanów pracy urządzenia 
 

Dioda Rodzaj sygnalizacji Informacja Działania Dodatkowe informacje 

Zielona Światło ciągłe Prawidłowa praca 
urządzenia 

- - 

Czerwona Dioda migająca  w 
cyklu: 
1 s światło – 4 s STOP 

Zabrudzenie filtra G4 Oczyścić filtr patrz 
5.2. 

Urządzenie będzie pracować przez 8h w trybie 
awaryjnym (tj. na nastawie 1). Po upływie czasu 
wentylator wyłączy się. Przy kolejnym włączeniu 
urządzenie wykona diagnostykę zabrudzenia filtra. 

Czerwona Dioda migająca  w 
cyklu: 
1 s światło – 1 s STOP 

Błąd lampy UV-C Serwis Wentylator wyłączy się 

Czerwona Światło ciągłe Rozszczelnienie 
urządzenia 

Serwis Wentylator wyłączy się 

 
4.3 Sygnalizacja bocznym oświetleniem LED 
Urządzenie zostało wyposażone w boczne diody LED koloru niebieskiego (rys.6.) Informujące o aktualnym stanie lampy UV-C. Diody świecą się 
światłem ciągłym równolegle z lampą UV-C. 
 

 
 

Rys. 6. Oświetlenie boczne LED 
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4.4 Opis funkcjonowania urządzenia 
 

Po podłączeniu urządzenia do zasilania i włączenia przyciskiem ON urządzenie uruchomi się. Przez pierwsze 5 min następuje 
naświetlenie lampą UV-C wnętrza urządzenia. Po 5 min nastąpi włączenie wentylatora. Lampa UV – C pracuje w interwałach od chwili 
włączenia urządzenia w celu minimalizacji zużycia energii. Od włączenia lampa działa przez godzinę, a następnie się wyłącza na godzinę 
pracując w zamkniętym cyklu do chwili wyłączenia urządzenia przyciskiem OFF, lub odłączenia zasilania. W przypadku nieprawidłowego 
funkcjonowania urządzenia patrz pkt. 4.2. w celu diagnostyki oraz podjęcia działań. 
 
4.5 Cykle pracy urządzenia UML 

 



LAUTUS/2020/V1 
  

                        tel. (22) 751 95 50                                                    www.venture.pl                     fax. (22) 751 22 59                  9/15 

 
5. KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLĄDY 

5.1 Wytyczne konserwacji 

Podczas przeprowadzania konserwacji oraz przeglądów należy zachować zasady bezpieczeństwa określone w punkcie 1.2 

Urządzenie należy poddawać regularnym okresowym przeglądom i konserwacji (punkt 5.2). 

Do czyszczenia konstrukcji należy użyć lekko zwilżonej szmatki, zabrania się używania detergentów i cieczy pod ciśnieniem oraz narzędzi 
mogących porysować powierzchnię urządzenia. 

Należy regularnie sprawdzać poziom zanieczyszczenia filtra wstępnego . W przypadku zabrudzenia należy wyczyścić filtr jak pokazano w 5.2. 

Oczyszczacz powietrza należy uruchomić minimum raz w miesiącu na nastawie 4 na minimum 15 min celem auto-diagnostyki urządzenia 

Należy zapewnić, że żadne ciała obce (np. elementy montażowe, narzędzia) nie znajdują się wewnątrz komory wirnika, urządzenie jest suche i 
odpowiednio zabezpieczone po zakończeniu konserwacji, przeglądu, czy wymiany filtrów. Po zakończeniu czyszczenia urządzenia należy 
uruchomić je z maksymalnymi obrotami na czas minimum 30 minut. 

Podczas przeglądów należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagrożenia: 
 

osad i 
zanieczyszczenie 
urządzenia 

Należy przeciwdziałać gromadzeniu się kurzu, osadów na urządzeniu. Brud osadzający się na: osłonach powoduje 
obniżenie parametrów pracy; obudowie wentylatora - może utrudniać chłodzenie. W obszarze gorących powierzchni  - 
może ulec zapaleniu. 

korozja 
Korozja może prowadzić do mechanicznego uszkodzenia wentylatora. Nie wolno używać wentylatora w przypadku 
występowania korozji. 

drgania 
Nadmierne drgania mogą spowodować mechaniczne uszkodzenie wentylatora lub całej konstrukcji. Wzrost drgań może 
świadczyć o utracie wyważenia wirnika. W przypadku wzrostu wartości drgań należy ustalić ich przyczynę i poddać 
urządzenie naprawie.  

 
5.2 Przegląd i konserwacja urządzenia 

Odstępy pomiędzy rutynowymi badaniami i przeglądami powinny być określone przez użytkownika na podstawie obserwacji urządzenia i tak 
dobrane, aby uwzględniały określone warunki pracy i działania. Jednocześnie kontrola nie może być rzadsza niż przedstawiona poniżej. 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, urządzenie należy wycofać z użytku i poddać naprawie / czyszczeniu (w przypadku stwierdzenia 
zabrudzenia). W załączniku C przedstawione zostały przykładowe powody awaryjnej pracy urządzenia. 

Osoby obsługujące urządzenie muszą zostać zaznajomione z warunkami pracy wentylatora i w razie pracy odbiegającej od normy powinny 
wyłączyć urządzenie w celu poddania go inspekcji. 

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych komponentów oraz momentu ich dokręcenia dostępne są na zapytanie. 
 
Zalecana codzienna kontrola lub w przypadku uruchamiania urządzenia: 

urządzenie nie jest uszkodzone, działa poprawnie oraz jest stabilne, 

wszystkie pokrywy i osłony są prawidłowo zamontowane, 

urządzenie jest szczelne,  

nie występują wycieki, dym z silnika, 

urządzenie nie emituje nietypowych hałasów oraz nie nagrzewa się nadmiernie, 

urządzenie jest czyste (ogólna kontrola), filtry nie są zapchane, 

przewody elektryczne nie są uszkodzone, 

osłony są czyste i nie zostały uszkodzone, 

nie świecą się lampki informujące o awarii. 
 
Czyszczenie zabrudzonego filtra wstępnego: 
 
W przypadku oceny przez użytkownika, że filtr jest zabrudzony, lub w przypadku sygnalizacji przez system wykrywania zabrudzeń urządzenie 
należy poddać czyszczeniu w następujący sposób: 

1) Odkręcić śruby pokazane na rys. 7. 

 
 
 Rys. 7. Śruby do odkręcenia 
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2) Wyciągnąć ramkę zewnętrzną urządzenia. 
3) Wysunąć filtr z zewnątrz 
4) W zależności od potrzeb – przetrzeć ściereczką, lub odkurzyć odkurzaczem z miękką końcówką. 

 

Do czyszczenia urządzenia zabrania się korzystania z wody – może to prowadzić do trwałego uszkodzenia 

 
 

5) Ponownie wsunąć filtr do urządzenia. 
6) Nałożyć ramkę i przykręcić śruby 

 
5.3 Zalecany czas obsługi komponentów urządzenia 
 
Czyszczenie filtra wstępnego G4 – co 100 rbh 
Wymiana filtra wstępnego G4 – co 3 000 rbh 
Wymiana Filtra pośredniego H13 – co 9 000 rbh 
Wymiana filtra dokładnego H14 i lampy UV – C – co 20 000 rbh 
 
Obsługa filtra G4 może być w pełni realizowana przez użytkownika urządzenia. 
 
 

Do wymiany komponentów takich jak: Filtr H13, filtr H14, Lampa UV-C należy wezwać serwis VENTURE INDUSTRIES SP. z o.o. 
NIE NALEŻY STOSOWAĆ ZAMIENNIKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

 
 
 

Zalecamy przeprowadzanie rutynowych kontroli przez serwis VENTURE INDUSTRIES SP. z o.o. 

 
 
6. NAPRAWY, GWARANCJA 

Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne. Naprawy wentylatorów mogą być wykonywane jedynie w serwisie Venture Industries Sp. 
z o.o. lub poza serwisem – po uzyskaniu zgody producenta. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej urządzenia. 
 
 

Elementy eksploatacyjne takie jak filtry oraz lampa UV-C nie podlegają gwarancji ze względu na naturalne zużycie 

 
 
7. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA 

Urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie zdemontować przy zachowaniu wytycznych określonych w rozdziale 1. Prosimy o 
zdawanie wszystkich pozostałych elementów opakowania w odpowiednich kontenerach do recyklingu, a także o dostarczanie wymienionych 
urządzeń do najbliższej firmy zajmującej się utylizacją odpadów. 
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ZAŁĄCZNIK - A (Oznaczenia wyrobu) 

 

 
 
 

[1] - pełna nazwa wyrobu 
[2] - typ zastosowanego silnika 
[3] - Moc zastosowanego silnika 
[4] - Znamionowy prąd wentylatora 
[5] - Klasa IP zastosowanego silnika 
[6] - Napięcie znamionowe 
[8] - częstotliwość zasilania 
[9] - znamionowe obroty wentylatora 

[10]- klasa izolacji silnika elektrycznego 
[11] - waga urządzenia 
[12] - maksymalna temperatura otoczenia 
[13] - Maksymalna temperatura medium transportowanego 
[14] - Informacje nt. zgodnością z Dyrektywą ErP 
[15] - Numer seryjny urządzenia 
[16] - Nr. Artykułu urządzenia 

 
 

 
Dodatkowe informacje umieszczone na urządzeniu:  
- oznaczenia dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia 
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ZAŁĄCZNIK - B (Przykładowe wadliwe działanie) 

 

OBJAWY MOŻLIWA PRZYCZYNA 

Nadmierne wibracje 
lub hałas 

Uszkodzony wirnik; 

Niewłaściwie ustawione urządzenie (np. nierówne podłoże); 

Zanieczyszczenia odłożone na wirniku spowodowały utratę wyważenia; 

Utrata wyważenia wirnika; 

Ocieranie części; 

Awaria lub zużycie łożysk wentylatora; 

Przeciążenie silnika 

 Ocieranie wirnika o element obudowy; 

 Awaria lub zużycie łożysk; 

 Awaria uzwojeń silnika (przebicie, przegrzanie, degradacja izolacji itp.); 

 Awaria wyłącznika lub układu zabezpieczenia; 

Nieudany rozruch 
wentylatora. 

Wirnik ociera o obudowę wentylatora lub we wnętrzu znajduje się obce ciało (np. narzędzie przypadkowo 
pozostawione podczas przeglądu); 

Zbyt niskie napięcie zasilania podczas rozruchu; 

Zadziałanie 
urządzeń 

zabezpieczających 
w trakcie pracy oraz 

przegrzanie 

 Przeciążenie silnika elektrycznego; 

 Zbyt częste włączanie urządzenia (zabezpieczenie termiczne - jeżeli zastosowano lub przegrzanie); 

Brak właściwego chłodzenia silnika np. w wyniku zabrudzenia; 

Zbyt mała wydajność 
wentylatora 

Awaria urządzenia; 

Obniżone napięcie zasilania; 

Przeszkody w instalacji wentylacyjnej; 

Uszkodzone łożyska silnika; 

Kontrolka lampy UV 
Uszkodzona żarówka UV 

Awaria układu zasilania lampy UV 
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ZAŁĄCZNIK - C (Deklaracja producenta) 
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ZAŁĄCZNIK - D (Schemat ideowy oczyszczacza powietrza) 

 
Ogólny opis urządzenia (uproszczony) 
 

 

 
 

A – wlot, 
B – wylot, 
C – koła jezdne, 
D – uchwyty transportowe, 
E – hamulec, 
F – diody boczne LED, 
G – panel sterowania 

 

Opis elementów urządzenia (uproszczony) 
 

 

1 – pokrywa wlotu z siatką 
miedzianą, 
2 – filtr wstępny G4 
3 – filtr pośredni  H13 
4 – przegroda miedziana 
5 – lampa UV-C z oprawą 
6 – filtr dokładny H14 
7 – wirniko-silnik 
 

 
Elementy obudowy wentylatora wykonane zostały z blachy aluminiowej malowanej oraz mocowanej do profili aluminiowych scalonych 
łącznikami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Wirnik (7) wykonany został z tworzywa sztucznego. Siatka mocowana w elemencie (1) oraz 
element (4) zostały wykonane z miedzi. Ponadto wewnątrz urządzenia w komorze wirniko-silnika znajduje się wygłuszenie dźwiękochłonne 
wykonane z izolacji technicznej. 
 
Pełny spis elementów i materiałów zastosowanych w wentylatorze może zostać udostępniony na uzasadnione zapytanie. 
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Wykaz części zamiennych 
 

Nazwa części 
Numer artykułu Venture Industries 

Lautus 50 Lautus 100 

Filtr wstępny G4  91020328 91020329 

Filtr pośredni H13*  91020324 91020325 

Lampa UV-C* 91041191 

Wirniko-silnik Lautus*  45026780-07 

Koło 70520020-01 

Koło z hamulcem 70520020-02 

*Wymiana tych elementów na własną rękę powoduje ingerencje w budowę urządzenia, a co za tym idzie utratę gwarancji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


