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WENTYLATOR KANA£OWY ODŒRODKOWY 
W OBUDOWIE D�WIÊKOCH£ONNEJ

SERII “VENTS VS”





PRZEZNACZENIE

Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS „VS” w metalowej 

obudowie dŸwiêkoch³onnej o œrednicy otworu wlotowego od 

355 do 710 mm, dalej zwany wentylatorem, przeznaczony jest 

do uk³adów wentylacji w budynkach pe³ni¹cych funkcje 

przemys³owe, basenach, mieszkaniach, biurach, szpitalach, 

restauracjach itd., ogrzewanych w porze zimowej.

Powietrze wydmuchiwane przez wentylator nie powinno 

zawieraæ zanieczyszczeñ sta³ych, substancji lepkich ani materia³ów 

w³óknistych. 

Wentylator instaluje siê przy pomocy uchwytów, amortyzatorów 

o kana³ach okr¹g³ych oraz kwadratowych. Jest on przeznaczony 

zarówno do wentylacji nawiewnej jak i wywiewnej. 

Wentylator jest przystosowany do pracy przez d³ugi okres czasu 

bez od³¹czania od sieci zasilaj¹cej. 

Stopieñ ochrony przed dostêpem do czêœci niebezpiecznych i 

przedostaniem siê wody IP X4. 

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Konstrukcja wentylatorów jest ci¹gle doskonalona, dlatego niektóre 
modele mog¹ nieznacznie siê ró¿niæ od opisanych w niniejszym 
podrêczniku.

Schematy strukturalne warunkowego oznaczania wentylatorów VS

Dane o zasilaniu w pr¹d elektryczny:
E - jednofazowym
D - trójfazowym

Liczba biegunów silnika elektrycznego:
4, 6

Œrednica turbiny, w mm:
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710

Typ: 
VS - wentylator kana³owy w obudowie 
dŸwiêkoch³onnej. 

Przyk³ady oznaczeñ:

VS 355-4E -  wentylator kana³owy w obudowie dŸwiêkoch³onnej 
z silnikiem elektrycznym jednofazowym czterobiegunowym oraz turbin¹ 
o œrednicy 355 mm.
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SK£AD KOMPLETNEGO ZESTAWU
Sk³ad kompletnego zestawu obejmuje:
Wentylator - 1 szt.
Podrêcznik u¿ytkownika
Karton opakowaniowy

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEÑSTWA
Nale¿y poczyniæ zabiegi w celu niedopuszczenia przedostania 
siê potoku czarnych gazów (spalin) w pomieszczenie poprzez 
otwarte kominy oraz inne urz¹dzenia przeciwpo¿arowe.
Instalacja i pod³¹czenie wentylatora powinny byæ wykonane przez 
uprawnionego elektryka zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
Konserwacja i naprawa wentylatora powinny byæ dokonywane 
wy³¹cznie po od³¹czeniu go od sieci zasilania w pr¹d elektryczny. 
Przed pod³¹czeniem wentylatora do sieci zasilaj¹cej, nale¿y 
upewniæ siê czy nie wystêpuj¹ widoczne uszkodzenia wirnika 
oraz obudowy jak równie¿ czy nie ma przedmiotów obcych  
w czêœci przep³ywowej obudowy, które mog¹ uszkodziæ ³opatki 
wirnika.

UWAGA:
Nie wolno stosowaæ ten wentylator w otoczeniu, stanowi¹cym 
niebezpieczeñstwo pod wzglêdem ewentualnej eksplozji b¹dŸ 
po¿aru.

KONSTRUKCJA WENTYLATORA
Wentylatory VS posiadaj¹ konstrukcjê specjaln¹, pozwalaj¹c¹ 
na zmianê po³o¿enia p³yt bocznych dla dop³ywu powietrza we 
wszystkich kierunkach liniowo, zarówno jak pod k¹tem 90°. 
Pozwala to na sk³adanie na bazie wentylatorów VS ró¿nych 
konfiguracji  systemów wentylacyjnych w zale¿noœci od projektu.

Pod³¹czenie liniowe ruroci¹gów powietrznych.

Pod³¹czenie ruroci¹gu powietrznego pod k¹tem 90°.

Wk³adka wibracyjna oraz przejœcie do kana³u okr¹g³ego.



MONTA¯ 
Instalacja mo¿e zostaæ podwieszona na trzpieniu gwintowanym, 
zamocowanym w kó³ku gwintowanym, b¹dŸ mo¿e zostaæ sztywnie 
zamocowana na powierzchni poziomej. 
Monta¿ urz¹dzenia powinien zapewniaæ mo¿liwoœæ dostêpu dla 
przeprowadzenia prac w zakresie obs³ugi i naprawy, wymagana 
minimalna odleg³oœæ do œcian pomieszczenia wynosi 
minimum 1 m.

POD£¥CZENIE WENTYLATORA DO SIECI ZASILANIA 
W PR¥D ELEKTRYCZNY
Pod³¹czenie wentylatora do sieci jednofazowej powinno zostaæ 
zrealizowane przy pomocy wy³¹cznika wbudowanego w 
przewody stacjonarne. Odleg³oœæ miêdzy stykami roz³¹czonymi 
wy³¹cznika na wszystkich biegunach powinna wynosiæ co 
najmniej 3 mm.
Dla poprawnego pod³¹czenia wentylatorów do sieci pr¹du 
elektrycznego prosimy korzystaæ z tabeli z podanymi numerami 
rysunków schematów pod³¹czenia.

Typ wentylatora

VS 355-4E

VS 355-4D

VS 400-4E

VS 400-4D

VS 450-4E

VS 450-4D

VS 500-4E

VS 500-4D

VS 560-4D

VS 560-6D

VS 630-4D

VS 630S-4D

VS 630-6D

VS 710-6D

Schemat pod³¹czenia, rys.
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Schemat pod³¹czenia wentylatora 
z silnikiem jednofazowym bez kondensatora 
do sieci pr¹du elektrycznego.
Rysunek  1

Schemat pod³¹czenia wentylatora, 
wyposa¿onego w silnik jednofazowy 
oraz kondensator i przekaŸnik cieplny. 
Rysunek 3

Schemat pod³¹czenia wentylatora 
z silnikiem trójfazowym trójk¹tem 
na pudle zaciskowym z wyprowadzonymi 
stykami zabezpieczenia termicznego.

 4Rysunek

Schemat pod³¹czenia wentylatora, wyposa¿onego 
w silnik jednofazowy, do sieci pr¹du elektrycznego. 
Rysunek 5

Schemat pod³¹czenia wentylatora, 
wyposa¿onego w silnik trójfazowy gwiazd¹ 
na pudle zaciskowym z wyprowadzonymi 
stykami zabezpieczenia termicznego.
Rysunek 2
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KONSERWACJA

Konserwacjê wentylatora przeprowadza siê wy³¹cznie po jego od³¹czeniu od sieci pr¹du elektrycznego. Obs³uga konserwacyjna 

obejmuje okresowe oczyszczanie powierzchni od kurzu i brudu, przy czym wentylator od³¹czony jest od zasilania. 

Aby usun¹æ kurz nale¿y u¿yæ miêkkiej suchej szczotki lub sprê¿onego powietrza. 

£opatki ko³a napêdzaj¹cego wymagaj¹ dok³adnego oczyszczenia co 6 miesiêcy. 

W tym celu nale¿y:

- odkrêciæ œruby, zdj¹æ pokrywê z obudowy; 

- oczyœciæ ³opatki ko³a napêdowego wentylatora, u¿ywaj¹c rozczynu wodnego p³ynu do mycia, przy czym nale¿y unikaæ przedostania siê 

p³ynu do silnika elektrycznego. 

ZASADY PRZECHOWYWANIA

Wentylator nale¿y przechowywaæ w opakowaniu przedsiêbiorstwa produkuj¹cego w pomieszczeniu wentylowanym w temperaturze od 

+5 °C do +40°C i wzglêdnej wilgotnoœci powietrza nie wiêkszej ni¿ 80% (przy T = 20°C).

Obecnoœæ oparów kwasowych, zasadowych oraz innych agresywnych domieszek w powietrzu jest niedopuszczalna. 

GWARANCJA PRODUCENTA

Producent, gwarantuje normaln¹ pracê wentylatora przez okres 24 miesiêcy od daty sprzeda¿y poprzez sieæ handlu detalicznego pod 

warunkiem przestrzegania zasad przewozu, przechowywania, instalacji i obs³ugi urz¹dzenia.

W razie oznaczenia daty sprzeda¿y, okres gwarancji ustala siê od daty wyprodukowania urz¹dzenia. 

Je¿eli wentylator nie bêdzie dzia³aæ z winy producenta w czasie trwania okresu gwarancyjnego, u¿ytkownik ma prawo do 

wymiany urz¹dzenia.
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ŒWIADECTWO ODBIORU

Wentylator „VENTS VS________________________"

jest zgodny z norm¹ CE

Pieczêæ inspektora

Sprzedane przez
Nazwa przedsiêbiorstwa handlowego, pieczêæ sklepu

Data sprzeda¿y

Data produkcji
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