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Przestrzeganie wszystkich zalece� zawartych 
w niniejszym podr�czniku u�ytkownika zapewni 
niezawodn� prac� i d�ug� �ywotno�� urz�dzenia.

Wszystkie czynno�ci zwi�zane z pod��czeniem, konserwacj� i napraw� urz�dzenia nale�y wykonywa� po od��czeniu 
napi�cia zasilaj�cego.
Monta� i konserwacja urz�dzenia powinny by� przeprowadzane przez osoby posiadaj�ce kwalifikacje 
i uprawnienia do pracy przy instalacjach elektrycznych o napi�ciu do 1000 V, po uprzednim zapoznaniu 
si� z tre�ci� podr�cznika u�ytkownika.
Urz�dzenie nale�y pod��czy� do sieci jednofazowej zgodnie z obowi�zuj�cymi normami.
W instalacji elektrycznej nale�y zastosowa� automatyczny wy��cznik obwodu umo�liwiaj�cy od��czenie urz�dzenia 
od zasilania na wszystkich biegunach.
Pod��czenie elektryczne nale�y wykona� za pomoc� sta�ego przewodu przy��czeniowego wyposa�onego 
w automatyczny wy��cznik QF. Wy��cznik obwodu musi mie� rozwarcie styków wynosz�ce minimum 3 mm.
Przed rozpocz�ciem monta�u wentylatora nale�y upewni� si� czy nie dosz�o do �adnych widocznych uszkodze� wirnika, 
obudowy i kratki oraz czy w strefie przep�ywu powietrza i obudowie nie znajduj� si� �adne cia�a obce, które mog�yby 
uszkodzi� wirnik. Konstrukcja wentylatora jest stale udoskonalana, dlatego niektóre modele mog� nieznacznie ró�ni� si� 
od opisanych w niniejszym podr�czniku u�ytkownika. Nie dopuszcza� do uszkodzenia lub deformacji obudowy. 
Zabrania si� eksploatacji urz�dzenia w �rodowisku �atwopalnym, zawieraj�cym opary m.in. alkoholu, benzyny i  �rodków 
owadobójczych oraz w strefie zagro�enia wybuchem. Nie wolno zas�ania� lub przykrywa� otworów wlotowych 
i wylotowych urz�dzenia. Nale�y zapewni� swobodny przep�yw powietrza do prawid�owej pracy urz�dzenia. Nie u�ywa� 
urz�dzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów. P�ytka timera znajduje si� pod 
napi�ciem sieciowym. Urz�dzenie mog� obs�ugiwa� dzieci po uko�czeniu ósmego roku �ycia oraz osoby o ograniczonych 
zdolno�ciach fizycznych, sensorycznych lub umys�owych, a tak�e nieposiadaj�ce odpowiedniej wiedzy lub do�wiadczenia, 
je�li b�d� one nadzorowane lub zostan� poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urz�dzenia i b�d� 
�wiadome zwi�zanych z tym zagro�e�. Nie pozwala� dzieciom bawi� si� urz�dzeniem. Dzieciom nie wolno zajmowa� si� 
czyszczeniem ani konserwacj� urz�dzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Produkt oznaczono ikon� przekre�lonego kosza. 
Oznacza to �e nie wolno wyrzuca� produktu/sprz�tu ��cznie z innymi odpadami. 
Kto wbrew powy�szemu zakazowi umieszcza zu�yty sprz�t ��cznie z innymi odpadami, 
podlega karze grzywny. 
Ka�dy u�ytkownik, a w tym ka�de gospodarstwo domowe, ma obowi�zek przekaza� zu�yty 
sprz�t do wyznaczonego punktu zbiórki w celu w�a�ciwego przetworzenia. 
Informacji o punktach zbiórki udziela punkt informacyjny w lokalu sprzeda�owym w którym 
zakupiono sprz�t a tak�e ka�dy Urz�d Miasta lub Gminy. 
Sprz�t elektryczny/elektroniczny przeznaczony do utylizacji nale�y do kategorii odpadów 
niebezpiecznych dla ludzi oraz �rodowiska naturalnego z uwagi na obecno�� substancji, 
mieszanin  substancji oraz cz��ci sk�adowych które mog� zanieczy�ci� lub skazi� wod�, 
gleb� oraz powietrze. 
Prawid�owa utylizacja pozwala nie tylko na unikni�cie tych negatywnych konsekwencji lecz 
równie� na odzyskanie cennych surowców, takich jak mied�, cyna, szk�o, �elazo. 
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ZESTAW STANDARDOWY
1. Wentylator � 1 szt.;
2. Wkr�ty z ko�kami rozporowymi � 4 szt.;
3. Wspornik � 2 szt.;
4. Podr�cznik u�ytkownika;
5. Opakowanie.

OPIS SKRÓCONY
Wentylator promieniowy s�u�y do wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszcze�.
Wentylator przeznaczony jest do monta�u w kana�ach wentylacyjnych o �rednicy 100, 125, 150, 200, 250 i 315 mm.
Model wentylatora o �rednicy 150 mm jest przystosowany do monta�u w kana�ach wentylacyjnych 
o �rednicy 150 mm i 160 mm.
Wentylator mo�e by� wyposa�ony w energooszcz�dny i wydajny silnik komutowany elektronicznie EC.

VENTS VK XXX: model podstawowy;
VENTS VKS XXX: silnik o podwy�szonej mocy.
VENTS VK XXX Q: silnik o obni�onej mocy, niski poziom ha�asu, niskie zu�ycie energii.
VENTS VK XXX R: przewód zasilaj�cy z wtyczk�, rys. 10.
VENTS V XXX U (U1): regulator obrotów z termostatem elektronicznym, wbudowany czujnik temperatury, 
przewód zasilaj�cy z wtyczk�, rys. 11.
VENTS VK XXX Un (U1n): regulator obrotów z termostatem elektronicznym, zewn�trzny czujnik temperatury 
(d�ugo�� kabla 4 m), przewód zasilaj�cy z wtyczk�, rys. 11.
VENTS VK XXX P: regulator obrotów, przewód zasilaj�cy z wtyczk�, rys. 12.
VENTS VK XXX EC: silnik EC
VENTS VK XXX EC P: silnik EC, wbudowany regulator obrotów, przewód  zasilaj�cy z wtyczk�.

XXX � �rednica kró�ca przy��czeniowego

Konstrukcja wentylatora jest stale udoskonalana, dlatego niektóre modele mog� nieznacznie ró�ni� si� 
od opisanych w niniejszym podr�czniku u�ytkownika.

Przed przyst�pieniem do instalacji i rozpocz�ciem eksploatacji urz�dzenia nale�y 
uwa�nie zapozna� si� z niniejszym podr�cznikiem u�ytkownika.
Przestrzeganie zalece� zawartych w niniejszym podr�czniku u�ytkownika zapewni 
d�ugotrwa�� i niezawodn� prac� urz�dzenia przez ca�y okres eksploatacji.
Podr�cznik u�ytkownika nale�y przechowywa� przez ca�y okres u�ytkowania wyrobu.
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ZASADY U�YTKOWANIA
Wentylator przeznaczony jest do pod��czenia do jednofazowej sieci zasilaj�cej AC o napi�ciu 220...240 V i cz�stotliwo�ci  
50/60 Hz, oprócz wentylatorów VK 315 / VKS 315, które przeznaczone s� do pod��czenia wy��cznie do sieci  220...240 V/ 50 Hz.
Model VK 315 (230/60)  przeznaczony jest do pod��czenia wy��cznie  do sieci zasilaj�cej o napi�ciu  220�240 V i 
cz�stotliwo�ci 60 Hz W celu pod��czenia wentylatorów VK XXX EC do sieci zasilaj�cej zaleca si� stosowanie regulatora 

 pr�dko�ci R-1/010 do p�ynnego sterowania pr�dko�ci�. R-1/010 nie wchodzi w sk�ad zestawu standardowego 
(do nabycia osobno).
Regulator pr�dko�ci nale�y pod��czy� zgodnie ze schematem po��cze� elektrycznych przedstawionym na rys. 9.
Wentylator jest zaprojektowany do pracy ci�g�ej bez od��czania od sieci zasilaj�cej.
Kierunek przep�ywu powietrza musi by� zgodny z kierunkiem strza�ki na obudowie wentylatora.

�Stopie� ochrony przed dost�pem do cz��ci niebezpiecznych i przenikaniem wody  IPX4.
   Wentylator nale�y u�ytkowa� w temperaturze otoczenia od +1 °C do +45 °C.

Temperatura przet�aczanego powietrza:
- VK (EC) 100/ VK 100 Q/ VK (EC) 125/ VK 125 Q/ VK (EC) 150: od -25 °C do +55 °C;
- VK (EC) 200/ VK (EC) 250/ VK 250 Q/ VK (EC) 315:  od -25 °C do +50 °C;
- VKS 200/VKS 315: od -25 °C do +45 °C;
Pod wzgl�dem ochrony przeciwpora�eniowej urz�dzenie nale�y do II klasy ochronno�ci.

ALGORYTM DZIA�ANIA ELEKTRONIKI
Wentylator VK U (U1)  wyposa�ony jest w elektroniczny modu� TSC (regulator obrotów z termostatem elektronicznym) s�u��cy 
do automatycznej regulacji obrotów wentylatora (przep�ywu powietrza) w zale�no�ci od temperatury powietrza (rys. 11).
2 pokr�t�a na pokrywie sekcji elektrycznej s�u�� do:
- wst�pnego ustawienia pr�dko�ci
- ustawienia progu zadzia�ania termostatu
Wska�nik pracy termostatu znajduje si� na pokrywie wentylatora. Wska�nik �wieci si�, gdy temperatura powietrza przekracza 
ustawion� warto��. W celu ustawienia progu zadzia�ania termostatu nale�y przekr�ci� pokr�t�o regulatora temperatury 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zwi�kszenia warto�ci temperatury i w odwrotnym kierunku w celu zmniejszenia.
W celu ustawienia pr�dko�ci obrotów (przep�ywu powietrza) nale�y przekr�ci� pokr�t�o regulatora obrotów w taki sam sposób.
Logika dzia�ania wentylatora jest uzale�niona od temperatury i wy��cznika czasowego: 
- Logika dzia�ania zale�na od temperatury : w celu utrzymania wymaganej temperatury powietrza  (VK U)
z dok�adno�ci� do 2 °C. W takim przypadku prze��czanie biegów wentylatora odbywa si� rzadko.Je�li temperatura powietrza 
przekroczy ustawion� warto��, wentylator prze��czy si� na maksymalne obroty.Je�li temperatura spadnie poni�ej ustawionej 
warto�ci progowej o 2 °C (lub je�li temperatura pierwotnie by�a ni�sza od ustawionej warto�ci progowej), wentylator pracuje 
na ustawionych obrotach.
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Logika dzia�ania zale�na od wy��cznika czasowego  precyzyjne utrzymanie temperatury powietrza. (VK U1):
Prze��czanie biegów odbywa si� cz��ciej ni� w przypadku logiki dzia�ania zale�nej od timera, ale minimalny czas 
pracy na jednym biegu wynosi 5 minut. Je�li temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawion� warto��, wentylator 
prze��czy si� na maksymalne obroty. Je�li temperatura spadnie poni�ej ustawionej warto�ci progowej, uk�ad 
opó�nienia wentylatora zacznie odlicza� 5 minut, po czym wentylator prze��czy si� na ustawione niskie obroty. 
Je�li temperatura pierwotnie by�a ni�sza od warto�ci ustawionej, wentylator zaczyna pracowa� na ustawionych 
niskich obrotach.

Wentylator VK (EC) P (rys. 12) wyposa�ony jest w regulator pr�dko�ci, który umo�liwia w��czanie i wy��czanie 
wentylatora, p�ynne sterowanie pr�dko�ci� (przep�ywem powietrza) od warto�ci minimalnej do maksymalnej.

MONTA�
Wentylator nadaje si� do monta�u na pod�odze w pozycji pionowej i poziomej, do monta�u na �cianie lub suficie (rys. 2).
Podczas monta�u wentylatora nale�y zapewni� dodatkow� ochron� przed przedostawaniem si� wody (rys. 2).:

1. W przypadku monta�u poziomego: zewn�trzny daszek ochronny.
2. W dowolnej pozycji monta�owej: przewód wentylacyjny o d�ugo�ci co najmniej 1 m, z obu stron wentylatora.
Kolejno�� czynno�ci monta�owych dla ró�nych modeli wentylatora przedstawiona jest na rys. 3 I 8.
Schematy pod��czenia do sieci zasilaj�cej przedstawione s� na rys. 9.

Oznaczenia zacisków:
L � zacisk pr�dko�ci minimalnej
QF � wy��cznik automatyczny
S � wy��cznik zewn�trzny (np. o�wietlenia)
X �  tabliczka zaciskowa na 
przewody wej�ciowe
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KONSERWACJA
Konserwacja urz�dzenia polega na regularnym (co 6 miesi�cy) oczyszczaniu powierzchni z kurzu (rys. 13�20).
Przed przyst�pieniem do jakichkolwiek czynno�ci konserwacyjnych nale�y od��czy� urz�dzenie od sieci zasilaj�cej. 
Do czyszczenia wentylatora mo�na u�y� mi�kkiej szmatki lub p�dzelka, zmoczonego w roztworze �agodnego �rodka 
myj�cego. Nale�y unika� przedostawania si� cieczy do elementów elektrycznych urz�dzenia (rys. 41). Po oczyszczeniu 
powierzchni� nale�y wytrze� do sucha.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Transport jest dozwolony dowolnym �rodkiem transportu pod warunkiem, �e urz�dzenie b�dzie zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Urz�dzenie nale�y przechowywa� w opakowaniu 
fabrycznym w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5 �� do +40 �� oraz wilgotno�ci 
wzgl�dnej nieprzekraczaj�cej 80 %.
Zawarto�� w powietrzu oparów i domieszek o w�a�ciwo�ciach koroduj�cych i uszkadzaj�cych izolacj� oraz szczelno�� 
po��cze� jest niedopuszczalna.
GWARANCJA PRODUCENTA
Wentylator zosta� wyprodukowany przez firm� Ventilation System JSC (zwan� dalej producentem).
Urz�dzenie zosta�o dopuszczone do eksploatacji.                                  
Z ca�� odpowiedzialno�ci� o�wiadczamy, �e niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
bezpiecze�stwa Dyrektywy kompatybilno�ci elektromagnetycznej Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE, 
Dyrektywy niskonapi�ciowej 2014/35/UE oraz Dyrektywy w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG, które dotycz� 
zbli�enia ustawodawstw pa�stw cz�onkowskich, odnosz�cych si� do kompatybilno�ci elektromagnetycznej. 
Niniejszy certyfikat zosta� wydany na podstawie bada�, przeprowadzonych na próbkach wy�ej wymienionego 
produktu. Okres gwarancji wynosi 24 miesi�ce od daty sprzeda�y urz�dzenia przez sie� handlu detalicznego pod 
warunkiem przestrzegania przez u�ytkownika zasad transportu, magazynowania, monta�u i u�ytkowania urz�dzenia.
Usterki w funkcjonowaniu urz�dzenia powsta�e w czasie trwania okresu gwarancyjnego z winy producenta podlegaj� 
nieodp�atnej naprawie przez serwis producenta.
Obs�uga serwisowa w ramach gwarancji, obejmuje prace zwi�zane z napraw� usterek i ma na celu umo�liwienie 
wykorzystania urz�dzenia zgodnie z jego przeznaczeniem w trakcie trwania okresu obj�tego gwarancj�. 
Usuni�cie usterek obejmuje wymian� lub napraw� elementów konstrukcyjnych urz�dzenia lub jego cz��ci I podzespo�ów.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
- okresowej konserwacji;
- monta�u/demonta�u urz�dzenia;
- konfiguracji urz�dzenia.
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W celu dokonania naprawy gwarancyjnej u�ytkownik zobowi�zany jest do przekazania urz�dzenia producentowi 
wraz z podr�cznikiem u�ytkownika, zawieraj�cym dat� sprzeda�y oraz dowodu zakupu.
Model urz�dzenia musi by� zgodny z modelem wymienionym w podr�czniku u�ytkownika.
W przypadku pyta� dotycz�cych obs�ugi gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawc�.
Gwarancja producenta nie obejmuje wymienionych poni�ej przypadków:
- przekazania do dyspozycji producenta urz�dzenia w zestawie innym ni� wymieniony w podr�czniku u�ytkownika, 
  w tym tak�e w przypadku demonta�u przez u�ytkownika cz��ci i zespo�ów konstrukcyjnych urz�dzenia;
- niezgodno�ci modelu urz�dzenia z danymi podanymi na opakowaniu i w podr�czniku u�ytkownika;
- nieterminowej konserwacji urz�dzenia;
- obecno�ci uszkodze� zewn�trznych (uszkodzeniami zewn�trznymi nie s� zmiany obudowy, niezb�dne 
  do monta�u urz�dzenia) lub wewn�trznych uszkodze� zespo�ów konstrukcyjnych urz�dzenia;
- zmian w konstrukcji urz�dzenia, dokonanych przez u�ytkownika;
- zamian i wykorzystania cz��ci i zespo�ów konstrukcyjnych urz�dzenia w sposób nieprzewidziany przez producenta;
- u�ytkowania urz�dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
-  nieprzestrzegania przez u�ytkownika zasad sterowania prac� urz�dzenia;
- pod��czenia urz�dzenia do sieci zasilaj�cej o napi�ciu innym, ni� okre�lone w podr�czniku u�ytkownika;
- wyst�pienia usterek w pracy urz�dzenia na skutek nag�ych skoków napi�cia w sieci  zasilaj�cej;
- dokonania samodzielnych napraw urz�dzenia przez u�ytkownika;
- dokonywania napraw urz�dzenia przez osoby nie maj�ce na to pozwolenia producenta;
- wyga�ni�cia okresu gwarancyjnego u�ytkowania urz�dzenia;
- nieprzestrzegania przez u�ytkownika zalece� dotycz�cych transportu urz�dzenia;
- nieprzestrzegania przez u�ytkownika zalece� dotycz�cych przechowywania urz�dzenia;
- dokonania przez osoby trzecie czynno�ci sprzecznych z prawem w stosunku do urz�dzenia;
- wyst�pienia usterek w pracy urz�dzenia na skutek si�y wy�szej (po�ar, powód�, trz�sienie ziemi, dzia�ania 
  wojenne, itp..);
- naruszenia plomb, je�li wyst�puj�;
- nieprzekazania do dyspozycji producenta podr�cznika u�ytkownika, zawieraj�cego dat� sprzeda�y urz�dzenia;
- nieprzekazania do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzaj�cego nabycie urz�dzenia;
- brak karty gwarancyjnej.
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Producent ponosi odpowiedzialno�� za wszelkie wady powsta�e z jego winy do czasu przekazania urz�dzenia 
u�ytkownikowi. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za wady powsta�e po przekazaniu urz�dzenia 
u�ytkownikowi w wyniku nieprawid�owego transportowania, przechowywania, monta�u i u�ytkowania urz�dzenia, 
a tak�e w wyniku dzia�a� osób trzecich, wyst�pienia si�y wy�szej lub innych nieprzewidzianych zdarze�.

Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkod� wyrz�dzon� przez urz�dzenie na skutek naruszenia przez 
u�ytkownika zasad zawartych w podr�czniku u�ytkownika lub innym dokumencie, który go zast�puje, 
w wyniku u�ytkowania urz�dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, na skutek naruszenia przez u�ytkownika 
ostrze�e� lub innych informacji, podanych w niniejszym podr�czniku lub innym dokumencie, który go zast�puje, 
w wyniku nieprzestrzegania przez u�ytkownika zasad transportowania, przechowywania, monta�u, konserwacji 
i eksploatacji urz�dzenia.

PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGA� ZAWARTYCH W PODR�CZNIKU U�YTKOWNIKA 
ZAPEWNI NIEZAWODN� PRAC� I D�UG� �YWOTNO�� URZ�DZENIA.

PODSTAW� DOCHODZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO JEST PRZEDSTAWIENIE PRZEZ 
U�YTKOWNIKA URZ�DZENIA, KARTY GWARANCYJNEJ, DOWODU ZAKUPU I PODR�CZNIKA 
U�YTKOWNIKA Z DAT� SPRZEDA�Y.
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