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Tambien posible
Also possible
Aussi possible

HCTB
Ø 315, 355, 400

HCTB
Ø 450, 500, 560, 630, 710

HCTT
STANDARD MOTOR

Ø 800, 900, 1000
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POLSKI 
Instrukcja obsùugi 
Dziækujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Pañstwo firmæ S&P 
dokonujàc zakupu tego produktu, wytworzonego zgodnie z 
zasadami technicznymi speùniajàcymi wymagania norm UE. 
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem naleýy dokùadnie 
przeczytaã niniejszà instrukcjæ obsùugi, poniewaý zawiera ona 
wskazówki dotyczàce bezpieczeñstwa podczas instalacji, 
pracy i obsùugi tego produktu. Po zakoñczeniu instalacji naleýy 
przekazaã niniejszà instrukcjæ uýytkownikowi koñcowemu. 
Podczas rozpakowywania naleýy sprawdziã, czy stan 
urzàdzenia nie budzi ýadnych zastrzeýeñ, poniewaý 
uszkodzenie wynikajàce z winy producenta/dostawcy objæte sà 
gwarancjà. Prosimy sprawdziã czy dostarczone urzàdzenie i 
dane na tabliczce znamionowej sà zgodne z zamówieniem. 

Transport i obsùuga. 
- Opakowanie zostaùo zaprojektowane pod kàtem normalnych

warunków panujàcych podczas transportu. Nie naleýy
transportowaã produktu bez oryginalnego opakowania,
poniewaý moýe to spowodowaã jego deformacjæ lub
uszkodzenie.

- Produkt powinien byã przechowywany w oryginalnym
opakowaniu, w miejscu suchym i chronionym przed
zabrudzeniem aý do momentu instalacji. Nie naleýy
przyjmowaã urzàdzenia, które nie znajduje siæ w oryginalnym
opakowaniu lub posiada úlady uýytkowania.

- Naleýy unikaã uderzeñ, upadków oraz umieszczania ciæýkich
przedmiotów na opakowaniach.

- Podczas przemieszczania ciæýkich produktów naleýy
korzystaã z odpowiednich urzàdzeñ do podnoszenia,
przenoszenia i transportowania, aby uniknàã zranienia osób
lub uszkodzenia urzàdzenia.

- Nie podnosiã urzàdzenia za kabel zasilajàcy, puszkæ
przyùàczeniowà, wirnik lub turbinæ, ani teý samà kratkæ
ochronnà.

Waýne uwagi dla bezpieczeñstwa instalatorów i uýytkowników.  
- Instalacja powinna zostaã wykonana przed 

wykwalifikowanego pracownika (uprawnienia SEP). 
- Sprawdê czy instalacja speùnia wymagania mechaniczne i

elektryczne obowiàzujàce w kraju.
- Po uruchomieniu urzàdzenie, w którego skùad wchodzi

niniejszy wentylator powinno speùniaã postanowienia
nastæpujàcych dyrektyw:

Dyrektywa o niskim napiæciu 2006/95/CE 
Dyrektywa o urzàdzeniach 2006/42/CE 
Dyrektywa o zgodnoúci elektromagnetycznej 
2004/108/CE. 

- Wentylatory zainstalowane w strefach wysokiego ryzyka
(Strefa 1 – np. ùazienka), bædàce dostæpne dla
uýytkowników, muszà byã odpowiednio zabezpieczone, aby
byã w zgodzie z Dyrektywami.

- Strefa uznana za niebezpiecznà to dowolna strefa wewnàtrz
i/lub wokóù urzàdzenia, w której czyjaú obecnoúã niesie za
sobà ryzyko dla bezpieczeñstwa lub zdrowia tej osoby.

- Wentylatory lub urzàdzenia je zawierajàce, zostaùy
zaprojektowane tak, aby wymuszaã ruch powietrza, zgodnie
z parametrami okreúlonymi na tabliczce znamionowej.

- Nie korzystaã z urzàdzenia w pomieszczeniach
zawierajàcych atmosferæ groýàcà wybuchem lub korozjà (2).

- Jeýeli istnieje zapotrzebowanie na urzàdzenia do pracy
wùaúnie w takich warunkach, skonsultuj siæ z obsùugà
technicznà S&P lub Przedstawicielem.

- Jeýeli musisz korzystaã z urzàdzenia w pomieszczeniach o
wilgotnoúci wzglædnej powyýej 95%, skonsultuj siæ z obsùugà
technicznà S&P lub Przedstawicielem.

- Jeýeli musisz zainstalowaã wentylator wyprowadzajàcy
powietrze z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
kocioù lub innego rodzaju urzàdzenie spalajàce, upewnij siæ,
czy w tym pomieszczeniu jest wystarczajàca liczba wlotów
powietrza, aby zagwarantowaã prawidùowe spalanie.

Bezpieczeñstwo podczas instalacji. 
- Upewnij siæ, czy w pobliýu wentylatora nie ma luênych

elementów, które mogà zostaã przez niego zassane. Jeýeli

planujesz instalacjæ w kanale wentylacyjnym, sprawdê czy 
jest on czysty i wolny od wszelkich elementów, które mogà 
zostaã zassane do wnætrza wentylatora. 

- Podczas instalacji urzàdzenia, upewnij siæ, czy wykonano
wszystkie mocowania i czy struktura, na której urzàdzenie
jest mocowane jest wystarczajàco mocna, aby utrzymaã
urzàdzenie pracujàce z maksymalnà mocà.

- Przed manipulowaniem urzàdzeniem, upewnij siæ czy jest
ono fizycznie odùàczone od sieci zasilajàcej nawet, jeýeli jest
wyùàczone.

- Sprawdê czy wartoúci napiæcia i czæstotliwoúci sieci
zasilajàcej sà identyczne jak odpowiednie wartoúci podane
na tabliczce znamionowej (maksymalne odchylenie napiæcia
i czæstotliwoúci + 10%).

- W celu wykonania podùàczenia elektrycznego, przestrzegaj
wskazówek zawartych na schemacie podùàczeñ.

- Upewnij siæ, czy uziemienie zostaùo wykonane prawidùowo
oraz czy odpowiednie zabezpieczenia elektryczne zostaùy
podùàczone i dostosowane do odpowiedniego poziomu.

- Jeúli wentylator podùàczony jest do kanaùu wentylacyjnego,
kanaù ten musi byã przeznaczony wyùàcznie dla systemu
wentylacji.

Uruchomienie: 
Przed uruchomieniem instalacji, wykonaj nastæpujàce 
czynnoúci kontrolne:  
- Czy umocowanie urzàdzenia oraz instalacja elektryczna

zostaùy wykonane prawidùowo.
- Czy nie pozostaùy w instalacji resztki materiaùów

montaýowych lub ciaù obcych, które mogà zostaã zassane do
wnætrza wentylatora.

- Czy wentylator jest uziemiony.
- Czy sà podùàczone zabezpieczenia elektryczne, czy sà one

prawidùowo umocowane i czy funkcjonujà.
- Szczelnoúã przejúã kablowych i podùàczeñ elektrycznych.

W chwili uruchomienia:
- Czy kierunek obrotu wirnika jest prawidùowy.
- Czy nie powstajà anormalne wibracje.
- W przypadku zadziaùania dowolnego zabezpieczenia

elektrycznego, naleýy bezzwùocznie odùàczyã aparat od
zasilania i sprawdziã instalacjæ przed jej ponownym
uruchomieniem.

Konserwacja. 
- Przed przystàpieniem do jakichkolwiek czynnoúci

serwisowych, upewnij siæ czy urzàdzenie jest odùàczone od
sieci zasilajàcej nawet, jeýeli jest wyùàczone oraz czy nikt nie
moýe go uruchomiã podczas prac konserwacyjnych.

- Konieczna jest regularna kontrola urzàdzenia. Jej
systematycznoúã powinna odpowiadaã warunkom pracy, aby
uniknàã gromadzenia siæ brudu na wirniku, turbinach,
silnikach i kratkach, które mogùyby zwiækszaã ryzyko awarii i
znacznie skróciã okres uýytkowania urzàdzenia.

- Podczas czyszczenia zachowaã ostroýnoúã, aby nie
doprowadziã do obluzowania siæ wirnika lub turbiny.

- Podczas wszystkich prac konserwacyjnych i obsùugi naleýy
przestrzegaã norm bezpieczeñstwa obowiàzujàcych w kraju.

Utylizacja. 
Norma CEE oraz odpowiedzialnoúã za przyszùe pokolenia, 
obligujà nas do recyklingu materiaùów. Dlatego teý prosimy o 
zdawanie wszystkich pozostaùych elementów opakowania w 
odpowiednich kontenerach do recyklingu, a takýe o 
dostarczanie wymienionych urzàdzeñ do najbliýszej firmy 
zajmujàcej siæ utylizacjà odpadów.  

Aby wyjaúniã wszelkie wàtpliwoúci dotyczàce produktów S&P, 
prosimy o kontakt z siecià obsùugi posprzedaýnej, jeýeli 
znajdujesz siæ na terytorium Hiszpanii lub do najbliýszego 
dystrybutora w dowolnej czæúci úwiata.
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