
Wentylatory kanałowe TD x 2 
Instrukcja obsługi i monta�u 
Po otrzymaniu wentylatora prosimy o sprawdzenie : 
1. Czy typ i wielko�� wentylatora jest prawidłowa. 
2. Czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadaj� parametrom ��danym (napi�cie,  
    cz�stotliwo�� pr�du itd.) 
3. Czy wentylator nie został uszkodzony podczas transportu. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze� prosimy o kontakt z punktem sprzeda�y. 
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. 
 
Zalecenia 
- wentylatory nie s� przeznaczone do pracy bez zabudowy, powinny by� zamontowane w kanale 

wentylacyjnym, 
- stosowane wentylatora do transportu gazów agresywnych, wybuchowych lub zanieczyszczonych 

jest zabronione, 
 
Instalacja 
Wentylatory typu TD x 2 s� przeznaczone do monta�u bezpo�rednio w kanałach wentylacyjnych i pracy 
w pozycji pionowej lub poziomej w dowolnym miejscu systemu wentylacyjnego. Przed instalacj� 
(fig.1) nale�y: 
- poluzowa� �ruby (3) b�d�ce na opaskach zaciskowych i wymontowa� korpus wentylatora z ramki 

monta�owej, 
- zamocowa� ramk� w wybranym miejscu u�ywaj�c �rub b�d�cych na wyposa�eniu wentylatora, 
- wmontowa� korpus wentylatora i zacisn�� �ruby (3) b�d�ce na opaskach zaciskowych (nale�y 

zwróci� uwag� by strzałki b�d�ce na ramce monta�owej i na korpusie wentylatora były skierowane 
w jedn� stron�- strzałki pokazuj� kierunek przepływu powietrza), 

- podł�czy� kanał wentylacyjny do wentylatora, 
Wentylatory TD x 2 s� dost�pne dla pi�ciu standardowych �rednic wentylacyjnych (fig.2). Nie zaleca 
si� monta�u wentylatora do kanałów o �rednicy mniejszej ni� nominalna , gdy� obni�a to parametry 
pracy wentylatora. Zaleca si� zamontowanie wentylatora w sposób minimalizuj�cy przenoszenie si� 
hałasu i drga� przez system kanałów wentylacyjnych.  
 
Podł�czenie elektryczne. 
UWAGA! Przed rozpocz�ciem monta�u wentylatora odł�cz napi�cie zasilania od instalacji 
elektrycznej ! 
UWAGA! Nale�y pami�ta� o uziemieniu wentylatora 
Napi�cie i cz�stotliwo�� sieci elektrycznej musz� by� takie same jak dane umieszczone na tabliczce 
znamionowej wentylatora. Wentylator serii TD x 2 wyposa�ony jest w dwa silniki, ka�dy z nich jest 
dwubiegowy i przystosowany do regulacji pr�dko�ci obrotowej. Instalacja elektryczna musi zawiera� 
odpowiedni wył�cznik umo�liwiaj�cy odł�czenie wszystkich biegunów, w którym odległo�� mi�dzy 
stykami jest nie mniejsza ni� 3 mm. 
 
Przewody w kostce przył�czeniowej oznaczone s� w nast�puj�cy sposób: 
 LA  -  bieg I (szybszy), LB  -  bieg II (wolniejszy), N  -  neutralny (zero),                             - uziemienie  
Nale�y zwróci� uwag� na podł�czenie przewodu uziemiaj�cego. 
 
UWAGA ! Przewód fazowy nale�y podł�czy� SELEKTYWNIE do zacisku LA (bieg szybszy) lub 
do zacisku LB (bieg wolniejszy) ! 
Bezwzgl�dnie zabrania si� podł�czania przewodu zerowego (N) do zacisku LA lub LB ! 
 
Schemat podł�czenia elektrycznego dwóch silników jednocze�nie.  
Podł�czenie umo�liwiaj�ce prac� dwubiegow� wentylatora (fig 3) 
Podł�czenie umo�liwiaj�ce płynn� regulacj� pr�dko�ci obrotowej wentylatora (fig 4) 



 
 
Schemat osobnego podł�czenia elektrycznego silników.  
UWAGA! Je�eli w instalacji wentylacyjnej wymagana jest praca tylko jednego silnika to musi to 
by� wentylator b�d�cy na ssaniu. W przeciwnym wypadku wentylator TD x 2 nie b�dzie pracował 
poprawnie. 
 
Podł�czenie umo�liwiaj�ce selektywn� lub ł�czn� prac� dwubiegow� silników wentylatora (fig 5) 
- silnik na ssaniu pracuje na biegu ni�szym a silnik na tłoczeniu jest wył�czony, 
- silnik na ssaniu pracuje na biegu wy�szym a silnik na tłoczeniu jest wył�czony, 
- obydwa silniki pracuj� na biegu ni�szym, 
- obydwa silniki pracuj� na biegu wy�szym, 
 
Podł�czenie umo�liwiaj�ce płynn� regulacj� pr�dko�ci obrotowej (fig 6) 
- silnik na ssaniu ma regulowan� pr�dko�� obrotow� a silnik na tłoczeniu jest wył�czony, 
- obydwa silniki maj� regulowan� pr�dko�� obrotow�, 
 
Konserwacja. 
UWAGA! Przed rozpocz�ciem czynno�ci konserwacyjnych nale�y odł�czy� zasilanie. 
 
W celu wyczyszczenia urz�dzenia (fig 1) nale�y: 
- poluzowa� �ruby na opaskach zaciskowych wentylatora (3), 
- wymontowa� korpus wentylatora (1), 
- poluzowa� �ruby na opaskach zaciskowych korpusu (4), 
 
W razie konieczno�ci istnieje mo�liwo�� wymontowania jedynie jednego wentylatora z korpusu: 
- wentylator na stronie ss�cej (fig 7), 
- wentylator na stronie tłocznej (fig 8) 
 
Nie nale�y czy�ci� wentylatora przy u�yciu silnych detergentów. Zalecane jest czyszczenie wilgotn� 
�cierk� (czyszczenie powinno si� odbywa� przynajmniej raz w roku). 
Po czyszczeniu nale�y zło�y� urz�dzenie zwracaj�c uwag� na to by strzałki umieszczone na korpusach 
wentylatora i na ramce monta�owej były skierowane w jedn� stron�. 
Zaleca si� stosowanie filtra (przynajmniej klasy EU 3) na ssaniu wentylatora co znacznie 
przedłu�y �ywotno�� wentylatora TD x 2  

 



 
 

 
 


