
POLSKI 
Instrukcja obsługi i monta�u wentylatorów kanałowych VENT 
  
Wentylatory serii VENT s� produktami wysokiej jako�ci, wykonanymi zgodnie z mi�dzynarodowym 
standardem ISO 9001. Wszystkie komponenty s� kontrolowane pod koniec procesu produkcji. 
Po otrzymaniu wentylatora prosimy o sprawdzenie: 
- Czy typ i wielko�� wentylatora jest prawidłowa. 
- Czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadaj� parametrom ��danym (napi�cie, cz�stotliwo�� 

pr�du itd.) 
 
ZALECENIA 
- Instalacja urz�dzenia powinna by� przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi 

obowi�zuj�cymi w Polsce. 
- Podł�czenie instalacji elektrycznej powinno by� zawsze wykonane przez wykwalifikowany i 

upowa�niony do tego personel, 
- Wentylatory nie s� dostosowane do pracy bez zabudowy. S� przeznaczone do monta�u z kanałem 

wentylacyjnym, maszyn� lub instalacj� zapewniaj�c� odpowiedni� osłon� cz��ci ruchomych. 
- Stosowanie wentylatora do pracy w strefie zagro�onej wybuchem lub gazami niebezpiecznymi jest 

zabronione.  
 
INSTALACJA 
- Monta� wentylatora na zewn�trz jest dopuszczalny tylko w przypadku odpowiedniego 

zabezpieczenia od wpływu warunków atmosferycznych. 
- Przed instalacj� nale�y si� upewni� czy wirnik obraca si� swobodnie i czy kanał wentylacyjny nie jest 

zablokowany. 
- Wentylator nale�y przymocowa� u�ywaj�c dwóch zał�czonych wsporników monta�owych.  
- Wentylator powinien zawsze by� zamontowany w sposób zapewniaj�cy bezpieczn� prac� i 

mo�liwo�� konserwacji. 
- Aby unikn�� spadku parametrów nie jest wskazane stosowanie kanałów wentylacyjnych o �rednicy 

mniejszej od �rednicy wlotu wentylatora. Stosuj�c kanały elastyczne nale�y je rozci�gn�� do 
maksymalnej długo�ci.  

- Wentylator powinien by� zamontowany w sposób zapewniaj�cy minimalne przenoszenie wibracji i 
hałasu do otoczenia i kanału wentylacyjnego. Wsporniki przeciwdrganiowe i tłumiki s� dost�pne jako 
wyposa�enie dodatkowe. 

   
PODŁ�CZENIE ELEKTRYCZNE  
- Przed rozpocz�ciem monta�u i podł�czenia elektrycznego UPEWNIJ SI�, CZY ZASILANIE PR�DU 

JEST ODŁ�CZONE OD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ!! 
- Napi�cie i cz�stotliwo�� sieci elektrycznej musz� by� takie same jak dane umieszczone na tabliczce 

znamionowej wentylatora (maksymalne odchyłki:plus/minus 5%). 
- Podł�czenia elektryczne zgodnie z zał�czonym schematem. 
- Przed uruchomieniem nale�y sprawdzi�, czy nic nie przeszkadza w przepływie powietrza 
- Wł�czaj�c urz�dzenie nale�y sprawdzi�, czy kierunki obrotu wirnika i przepływu powietrza s� 

wła�ciwe (zgodne z oznaczeniami na urz�dzeniu)  
  
KONSERWACJA 
- Przed rozpocz�ciem czynno�ci konserwacyjnych nale�y odł�czy� zasilanie od wentylatora.  
- Nale�y unika� gromadzenia si� kurzu i brudu na silniku. Wirnik wentylatora powinien by� czyszczony 

przynajmniej raz (1) w roku. 
- Nie nale�y czy�ci� urz�dzenia przy u�yciu silnych detergentów. Zalecane jest czyszczenie wilgotn� 

(nie mokr�) �ciereczk�.  
 
(Venture Industries Sp. z o.o. i Soler&Palau zastrzegaj� sobie prawo do zmian warunków technicznych 
bez ostrze�enia). 
 


