
PO OTRZYMANIU DMUCHAWY NALE�Y SPRAWDZI�: 
- czy typ i wielko�� wentylatora jest zgodna z zamówieniem 
- czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadaj� ��danym parametrom (napi�cie, cz�stotliwo��, wydajno��, itp.) 
- czy dmuchawa nie została uszkodzona w czasie transportu 
W przypadku stwierdzenia uszkodze� lub niezgodno�ci prosimy o kontakt z punktem sprzeda�y lub z SERWISEM Venture Industries 
Sp. z o.o. 
 
Przed rozpocz�ciem pracy z dmuchaw� SC nale�y zapozna� si� z tre�ci� niniejszej instrukcji. Zastosowanie si� do zalece�, zapewni 
warunki do bezawaryjnej pracy dmuchawy. 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
Wysokoci�nieniowe dmuchawy bocznokanałowe SC wykonane s� ze stopów aluminium (AK9, AK11). Wirniki wywa�ane 
dynamicznie wg ISO 1940. Dmuchawy przeznaczone do tłoczenia / zasysania czystego i suchego powietrza o temperaturze +40OC. 
U�ywanie wentylatorów do transportu agresywnych i toksycznych mediów 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. Na wlocie do wentylatora powinien by� 
zamontowany filtr powietrza o klasie minimum EU5. 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. 
Siatk� zabezpieczaj�c�, podobnie jak filtr powietrza nale�y regularnie czy�ci�, stosownie do warunków pracy, w przeciwnym 
wypadku mo�e nast�pi� obni�enie parametrów pracy dmuchawy. Wentylatory SC powinny pracowa� w pozycji pionowej lub 
poziomej, w miejscach osłoni�tych od bezpo�redniego działania czynników atmosferycznych (opadów deszczu, �niegu, 
nasłonecznienia, itp.). Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekracza� +40OC. Nale�y szczególn� uwag� zwróci� na 
odpowiednie chłodzenie silnika elektrycznego i ło�ysk w korpusie. 
 
2. INSTALACJA 
UWAGA! Podł�czenie instalacji powinno by� wykonane przez wykwalifikowany i upowa�niony do tego personel, zgodnie z 
odpowiednimi regulacjami prawnymi w Polsce. 
 Schemat podł�czenia elektrycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Podł�czenie instalacji elektrycznej powinno by� wykonane zgodnie ze schematem instalacji umieszczonym na wieczku puszki 

przył�czeniowej silnika elektrycznego. 
UWAGA! W przypadku jakichkolwiek czynno�ci wykonywanych przy wentylatorze nale�y odł�czy� urz�dzenie od sieci 
elektryczne.! 
2.2. Podł�czy� przewody elektryczne zgodnie z zał�czonym schematem instalacji. Schemat znajduje si� na wieczku puszki 

przył�czeniowej silnika elektrycznego. 
2.3. 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, zgodnie z odpowiednimi regulacjami obowi�zuj�cymi w Polsce. 

2.4. 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. 

2.5. Sprawdzi� czy wirnik obraca si� w prawidłowym kierunku (patrz strzałka na obudowie wentylatora). Zmian� kierunku obrotu 
wentylatora mo�na uzyska� zmieniaj�c podł�czenie dwóch przewodów 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. 
2.6. Wykona� pozostałe podł�czenia mechaniczne na wlocie i wylocie wentylatora. 



UWAGA! W przypadku wyst�pienia po�aru, do gaszenia ognia nale�y u�y� ga�nicy dopuszczonej do gaszenia urz�dze� 
elektrycznych 
 
 
3. URUCHOMIENIE WENTYLATORA 
Wentylator nale�y mocno i pewnie zamontowa� do podło�a. W przypadku nara�enia na wibracje zaleca si� stosowanie 
ogólnodostepnych zabezpiecze� antywibracyjnych. Przed przyst�pieniem do podł�czenia elektrycznego nale�y upewni� si�, czy 
naklejki zabezpieczaj�ce wlot i wylot wentylatora zostały usuni�te.  
Zaleca si� wł�czenie (start) wentylatora przy maksymalnie otwartym wlocie i wylocie wentylatora, tzn. przy minimalnym poborze 
mocy. 
Start / praca wentylatora przy całkowicie zamkni�tym wlocie jest zabroniony, gdy� powoduje nadmierne obci��enie silnika. 
Je�eli nat��enie znamionowe podane na tabliczce znamionowej silnika zostanie przekroczone przy normalnej eksploatacji wentylatora 
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 nie został zablokowany 
- wentylator został prawidłowo dobrany do instalacji 
 
4. OKRESOWE PRZEGL�DY SILNIKA 
Ka�dy wentylator a w szczególno�ci silnik, nale�y podawa� regularnym, okresowym przegl�dom co 6 miesi�cy lub po 
przepracowaniu 3000 godzin – ogl�dziny zewn�trzne, czyszczenie z osadów silnika i wentylatora, sprawdzenie poprawno�ci działania 
i nastaw aparatury zabezpieczaj�cej, pomiar rezystancji uzwoje� silnika, stan tłumików wewn�trznych wentylatora, sprawdzenie luzu 
w ło�yskach. Konserwacja wentylatora powinna obejmowa� równie� pomiar drga� wentylatora (korpus-obudowa wirnika i korpus 
silnika – je�eli drgania przekraczaj� 7 mm/s nale�y wymieni� ło�yska. Zaleca si� dokonywanie przegl�dów dmuchaw w SERWISIE 
Venture Industries Sp. z o.o. W silnikach zastosowano ło�yska temperaturowe SKF, C3. 

 
Typ wentylatora Typ ło�yska 

SC10 6203 ZZ C3 silnik wielko�� mechaniczna „71” 
6204 ZZ C3 silnik wielko�� mechaniczna „80” 

SC20 6204 ZZ C3 

SC30 6205 ZZ C3 

 
Nale�y bezwzgl�dnie stosowa� si� do zalece� producenta silnika – DTR silnika w puszce przył�czeniowej. 
 
 
5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
Nale�y w miar� mo�liwo�ci  przeciwdziała� gromadzeniu si� kurzu / osadów na wentylatorze, gdy� ogranicza to mo�liwo�� 
odprowadzenia ciepła prze silnik, a tym samym mo�e doprowadzi� do jego uszkodzenia. Wentylator nale�y poddawa� 
systematycznym ogl�dzinom i stosownie od zabrudzenia starannie czy�ci�. 
Ło�yska s� hermetycznie zamkni�te i nie wymagaj� konserwacji. Wymiana ło�ysk powinna nast�pi� przed upływem czasu pracy 
wentylatora równemu �ywotno�ci ło�ysk (patrz: DTR silnika elektrycznego) ze szczególnym uwzgl�dnieniem ci�nienia pracy 
wentylatora – im wy�sze pod- lub nadci�nienie pracy tym zaleca si� cz�stszy przegl�d / wymian� ło�ysk. 
Wentylatory powinny by� przemieszczane i transportowane na paletach, krytymi �rodkami transportu 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�dze�. Nie wolno przechowywa� w pomieszczeniach, gdzie s� gromadzone nawozy sztuczne, wapno chlorowane, kwasy. 
 
6. CZ��CI ZAMIENNE 
Zaleca si� stosowanie tylko i wył�cznie oryginalnych cz��ci zamiennych oraz oryginalnego wyposa�enia dodatkowego. Ewentualne 
naprawy wentylatorów powinny by� wykonane przez producenta. W przypadku problemów zwi�zanych  z instalacj�, eksploatacj� i 
konserwacj� wentylatorów prosimy o kontakt ze sprzedawc� lub SERWISEM Venture Industries Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 


