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I. PRZEDSTAWICIELSTWA FIRMY
Bia³ystok
GSM +48 692 478 020
e-mail: bialystok@juwent.com.pl

Poznañ
GSM +48 692 473 053
e-mail: poznan@juwent.com.pl

Gdañsk
GSM +48 692 473 056
e-mail: gdansk@juwent.com.pl

Rzeszów
35-210 Rzeszów, ul. Baczyñskiego 1
Tel. +48 17 853 50 09, Fax +48 17 853 50 09
GSM +48 660 771 537
e-mail: rzeszow@juwent.com.pl

Kielce
GSM +48 606 618 860
e-mail: kielce@juwent.com.pl

Szczecin
71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 80,
Tel. +48 91 489 64 46, Fax +48 91 489 64 46
GSM +48 608 539 432
e-mail: szczecin@juwent.com.pl

Kraków
30-683 Kraków ul. Nowos¹decka 46
Tel. +48 12 655 90 63, Fax +48 12 655 97 50
GSM +48 664 197 142
e-mail: krakow@juwent.com.pl

Œl¹sk
41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 50
Telefon: 032/ 293 54 47, Fax 032/ 293 54 47
GSM +48 604 978 536
e-mail: slask@juwent.com.pl

Lublin
GSM +48 692 476 090
e-mail: lublin@juwent.com.pl
£ódŸ
93-486 £ódŸ, ul. Zamojska 16
Tel. +48 42 682 70 55, Fax +48 42 682 70 56
GSM +48 502 087 843
e-mail: lodz@juwent.com.pl

Warszawa
GSM +48 600 998 676, +48 602 195 709
e-mail: warszawa@juwent.com.pl
Wroclaw
50-542 Wroclaw, ul. Zegiestowska 11
Tel. +48 71 787 21 60, Fax +48 71 787 21 61
GSM +48 601 974 999, +48 0601 671 566
e-mail: wroclaw@juwent.com.pl

Olsztyn
GSM +48 606 908 820
e-mail: olsztyn@juwent.com.pl
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II. ORYGINALNA INSTRUKCJA OBS£UGI

WENTYLATORY DACHOWE
WDVOS wielkoœci 31÷63
WDVOSC wielkoœci 31÷45
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PRZEZNACZENIE
Wentylatory dachowe WDVOS i WDVOSC s³u¿¹ do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów
handlowych itp.
Usuwane zu¿yte powietrze mo¿e byæ zanieczyszczone oparami i gazami koroduj¹cymi oraz zanieczyszczone py³ami
w granicach dopuszczalnych przepisami ze wzglêdu na ochronê œrodowiska.
Wentylatory WDVOSC s¹ odmian¹ wentylatorów WDVOS i wyró¿niaj¹ siê nisk¹ g³oœnoœci¹ w obszarze pracy z najwiêksz¹
sprawnoœci¹.
Temperatura usuwanego powietrza nie powinna byæ wiêksza ni¿ 50OC.
Stosowanie wentylatorów w atmosferze zagro¿onej wybuchem jest niedopuszczalne.
Powietrze usuwane przez wentylatory jest w kierunku pionowym.
Wentylatory przystosowane s¹ do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU i podstawach uniwersalnych t³umi¹cych
PUT.

OZNACZENIA
Wentylatory WDVOS dostarczane s¹ z silnikami:
- jednofazowymi ~1400 obr/min dla wielkoœci 31; 35; 40 i 45;
- trójfazowymi dwubiegowymi ~1400/900 obr/min dla wielkoœci 31; 35; 40 i 45.
Wentylator dachowy
Wielkoœæ
Typ silnika

WDVOS -

31; 35; 40; 45
jednofazowy (J); trójfazowy dwubiegowy (TD)

Wentylatory WDVSC dostarczane s¹ z silnikami:
- jednofazowymi ~900 obr/min dla wielkoœci 31; 35; 40 i 45;
- trójfazowymi dwubiegowymi ~900/700 obr/min dla wielkoœci 31; 35; 40 i 45.
Wentylator dachowy
Wielkoœæ
Typ silnika

WDVOSC -

31; 35; 40; 45 ]
jednofazowy (J); trójfazowy dwubiegowy (TD)

OPIS URZ¥DZENIA
Typoszereg wentylatorów dachowych zawiera 4 wielkoœci.
Wentylator sk³ada siê z:
- wysokosprawnego wirnika promieniowego wykonanego z tworzywa z silnikiem umieszczonym wewn¹trz wirnika;
- p³yty noœnej z blachy ocynkowanej;
- os³ony wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego.
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DANE TECHNICZNE
Podstawowe wymiary

H

f
D

4 otw.f
10
f
d
B
A
Wielkoœæ
wentylatora

f
d
[mm]

f
D
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

Masa
WDVOS
[kg]

Masa
WDVOSC
[kg]

WDVOS(C)-31

203

807

605

480

465

20,5

20,0

WDVOS(C)-35
WDVOS(C)-40

228
257

807
927

605
675

480
560

465
560

24,0
28,0

22,0
28,0

WDVOS(C)-45

287

927

675

560

560

32,5

31,0

Parametry otoczenia wentylatora i silnika ( dla wszystkich wielkoœci ):
Zakres temperatury powietrza
Max wilgotnoœæ powietrza
Max zawartoœæ py³u
Parametry silnika
IP
Klasa izolacji

do + 50oC
90 %
5 mg/m3
54
F

-

G³oœnoœæ pracy wentylatorów WDVOS w punktach pracy z najwiêksz¹ sprawnoœci¹
G³oœnoœæ [dBA] wentylatorów z silnikami 1-fazowymi i 3-fazowymi

Wielkoœæ
wentylatora

Od strony wylotu powietrza* z odleg³oœci 1 m

Od strony wlotu powietrza* z odleg³oœci 1 m

WDVS-31
WDVS-35

53
57

54
56

WDVS-40
WDVS-45

59
62

60
63

G³oœnoœæ pracy wentylatorów WDVOSC w punktach pracy z najwiêksz¹ sprawnoœci¹
G³oœnoœæ [dBA] wentylatorów z silnikami 1-fazowymi i 3-fazowymi

Wielkoœæ
wentylatora

Od strony wylotu powietrza* z odleg³oœci 1 m

Od strony wlotu powietrza* z odleg³oœci 1 m

WDVS-31
WDVS-35

39
44

41
46

WDVS-40
WDVS-45

47
49

49
51

*G³oœnoœæ w dB(A) – poziom ciœnienia akustycznego od strony wylotu powietrza, w polu swobodnym z uwzglêdnieniem
wspó³czynnika kierunkowego Q=2 i odleg³oœci od wentylatora podanych w tabeli.
**G³oœnoœæ w dB(A) – poziom ciœnienia akustycznego od strony wlotu powietrza z uwzglêdnieniem zdolnoœci poch³aniania
pomieszczenia A=100 m2 , wspó³czynnika kierunkowego Q=2 i odleg³oœci od wlotu powietrza podanych w tabeli.
Podane w tabeli g³oœnoœci dotycz¹ wentylatorów na podstawach uniwersalnych PU o wysokoœci 30 cm „bez t³umików”.
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WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
Podstawy uniwersalne PU
Podstawy uniwersalne s³u¿¹ do zamocowania wentylatorów dachowych.
A
B

H

4xM8

C
Wielkoœæ
wentylatora

Wielkoœæ
podstawy

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

Masa
[kg]

WDVOS(C) - 31; 35
WDVOS(C) - 40; 45

PU-4
PU-5

512
592

480
560

812
892

300
300

17
19

Podstawa uniwersalna t³umi¹ca PUT
4xM8

H

A
B

C
Wielkoœæ
wentylatora

Wielkoœæ
podstawy

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

Masa
[kg]

WDVOS(C) - 31; 35
WDVOS(C) - 40; 45

PUT-4
PUT-5

512
592

480
560

812
892

700
900

34
47,5

Skutecznoœæ t³umienia podstaw uniwersalnych PUT wynosi w skali A ~12 dBA.
ELEMENTY DODATKOWE
P³yta monta¿owa PM

D
f

Wielkoœæ
wentylatora

Wielkoœæ
p³yty

A
[mm]

WDVOS(C) - 31; 35
WDVOS(C) - 40; 45

PM-4
PM-5

512
592

f
D
[mm]
450
500

Masa
[kg]
2,5
4,5

(A+80 )

Otwory wlotu powietrza mog¹ mieæ dowolny kszta³t np. okr¹g³y, kwadratowy, prostok¹tny. W przypadku otworów okr¹g³ych
proponuje siê przyjmowaæ œrednicê równ¹ œrednicy posadowionego wentylatora. Pozwoli to na utrzymanie prêdkoœci
przep³ywu powietrza w otworze ~5 do 8 m/s.
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H

£¹cznik (odcinek przewodu) lub króciec elastyczny KEO

nxf
10

f
D
f
D1

Wielkoœæ
wentylatora

Wielkoœæ
króæca

WDVOS(C) - 31; 35
WDVOS(C) - 40; 45

KEO-4
KEO-5

f
D
[mm]

f
D1
[mm]

450
500

H
[mm]

n

Masa
[kg]

110
110

8
8

1,9
2,1

480
530

W tabeli podano wysokoœæ H dla króæca elastycznego. Dla odcinków przewodów wysokoœæ dostarczonego ³¹cznika nale¿y
uzgodniæ z producentem.

H

Przepustnica samozamykaj¹ca SWD
Stosowaæ tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych

f
D
f
D1
Wielkoœæ
wentylatora

Wielkoœæ
przepustnicy

WDVOS(C) - 31; 35
WDVOS(C) - 40; 45

SWD-4
SWD-5

f
D
[mm]

nxf
10

f
D1
[mm]

450
500

480
530

Dyfuzor wlotowy DW

H
[mm]

n

Masa
[kg]

255
270

8
8

5,5
6,5

f
D1
f
D
H

nxf
10

f
D2
Wielkoœæ
wentylatora

Wielkoœæ
dyfuzora

WDVOS(C) - 31; 35
WDVOS(C) - 40; 45

DW-4
DW-5

f
D
[mm]
450
500

f
D1
[mm]
480
530

f
D2
[mm]
554
616

H
[mm]

n

Masa
[kg]

90
100

8
8

3,0
3,8

W przypadku dachów skoœnych nad stropami (tam, gdzie jest przestrzeñ miêdzy dachem a stropem) mo¿na zastosowaæ
odmianê podstaw uniwersalnych oznaczonych PUs i podstaw uniwersalnych t³umi¹cych oznaczonych PUTs.
Podstawy PUTs ró¿ni¹ siê od podstaw PUT dodanymi elementami do podparcia podstawy o skoœny dach
i w dolnej czêœci ko³nierzem umo¿liwiaj¹cym po³¹czenie z przewodem wype³niaj¹cym przestrzeñ miêdzy podstaw¹
PUTs i stropem.
Podstawa PUs jest podstaw¹ PUTs bez p³yt t³umi¹cych.
elementy dla podparcia
podstawy na dachu
dach
podstawa PUTs

x

przewód

p³yta monta¿owa
PM
³¹cznik
(odcinek przewodu)

strop

X - odcinek przewodu wykonany na budowie o d³ugoœci ustalonej przy monta¿u – zadaniem jego jest przed³u¿enie
podstawy do stropu i jej podparcie.
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Podstawa uniwersalna t³umi¹ca PUTs

A
B

H

4xM8

Wielkoœæ
wentylatora

Wielkoœæ
podstawy

A
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

Masa
[kg]

WDVS(C) - 31; 35
WDVS(C) - 40; 45

PUTs-4
PUTs-5

512
592

480
560

700
900

30
43

Podstawa uniwersalna PUs jest podstaw¹ PUTs bez p³yt t³umi¹cych.
Pozosta³e elementy wyposa¿enia dodatkowego takie jak przy podstawach uniwersalnych PU i PUT.

TRANSPORT
Wentylatory dostarczane s¹ w ca³oœci, zabezpieczone z zewn¹trz foli¹ polietylenow¹ przed zanieczyszczeniami i wp³ywami
atmosferycznymi.
Z wentylatorem dostarczana jest Ksi¹¿ka Wyrobu.
Podstawy uniwersalne PU i PUT stanowi¹ wyposa¿enie i dodatkowe dostarczane s¹ osobno, zabezpieczone foli¹
polietylenow¹.
Wentylatory powinny byæ transportowane w jednej warstwie w sposób uniemo¿liwiaj¹cy uszkodzenia
mechaniczne.
Zawartoœæ opakowañ nale¿y sprawdziæ bezpoœrednio po dostawie i w przypadku niezgodnoœci poinformowaæ
dostawcê wentylatorów lub firmê Juwent.

ZALECENIA BEZPIECZEÑSTWA
Wentylatory nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
Monta¿, pod³¹czenie, uruchomienie, przegl¹dy i naprawy wentylatorów powinny byæ wykonane przez
uprawnionego instalatora, a w przypadku prac elektrycznych przez osobê posiadaj¹c¹ wymagane uprawnienia do
prac elektrycznych.
Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze nale¿y wykonaæ przy wy³¹czonym napiêciu.
W przypadku awarii wentylatora nale¿y natychmiast wy³¹czyæ dop³yw pr¹du do silnika.
Wentylator mo¿e pracowaæ tylko przy poprawnie dzia³aj¹cych zabezpieczeniach elektrycznych. Musi byæ na sta³e
pod³¹czony do instalacji elektrycznej wyposa¿onej w zacisk ochronny (uziemiaj¹cy), bezpiecznik ró¿nicowopr¹dowy i wy³¹cznik serwisowy.
Nale¿y uwa¿aæ aby nie zamieniæ przewodu ochronnego z zasilaj¹cymi.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne.

Uwaga dla u¿ytkownika !
Instalowanie lub eksploatowanie wentylatora niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi grozi jego uszkodzeniem oraz
spowoduje utratê gwarancji.
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Pomimo, ¿e urz¹dzenie zaprojektowano i wykonano zgodnie z wymogami norm wg ich stanu w momencie uruchamiania
produkcji, to prawdopodobieñstwo wyst¹pienia urazu lub utraty zdrowia przy eksploatacji urz¹dzenia jest nie do unikniêcia.
Prawdopodobieñstwo to zwi¹zane jest z czêstotliwoœci¹ dostêpu do urz¹dzenia w trakcie jego u¿ytkowania, czyszczenia
lub naprawy, obecnoœci¹ osób w strefie niebezpiecznej, postêpowaniu niezgodnym z zasadami bezpieczeñstwa opisanymi
w instrukcji.
Ciê¿koœæ urazu cia³a lub pogorszenia stanu zdrowia zale¿y od wielu czynników, które tylko czêœciowo mo¿na przewidzieæ
uwzglêdniaj¹c w konstrukcji urz¹dzenia i ostrzegaj¹c w instrukcji obs³ugi.
Dlatego istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania siê przez obs³uguj¹cego do zaleceñ i wskazówek
zawartych w instrukcji.

MONTA¯
Wentylatory przykrêca siê poprzez uszczelki do podstaw uniwersalnych PU i PUT przy pomocy œrub M8.
Wentylatory powinny byæ montowane w po³o¿eniu pionowym.
Monta¿ wentylatora i wyposa¿enia dodatkowego powinien byæ zgodny z projektem budowlanym zawieraj¹cym
sposób umieszczenia i podparcia wentylatora z uwzglêdnieniem wytrzyma³oœci konstrukcji dachu i szczelnoœci
po³aci dachowej.
Podstawa dachowa z wentylatorem powinna mieæ podparcie i mocowanie zwi¹zane z elementami konstrukcji
dachu
Przewody przy³¹czeniowe po stronie ss¹cej wentylatora powinny mieæ w³asne podparcie i mocowanie.
Zestawienie wyposa¿enia dodatkowego
wentylator
WDVOS; WDVOSC
wentylator
WDVOS; WDVOSC

dach

podstawa uniwersalna
PU
p³yta monta¿owa
PM

podstawa uniwersalna
t³umi¹ca PUT

dach

³¹cznik (odcinek przewodu)
lub króciec elastycznyKEO
przepustnica
samozamykaj¹ca SWD

p³yta monta¿owa
PM
³¹cznik (odcinek przewodu)
lub króciec elastyczny KEO
przepustnica
samozamykaj¹ca SWD
dyfuzor wlotowy
DW

przewód instalacji
wentylacyjnej

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wykonanie instalacji elektrycznej i pod³¹czenie zasilania do wentylatora musi byæ wykonane zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami norm i przepisów budowlanych.
Pod³¹czenia elektryczne wentylatora mog¹ byæ wykonywane przez osoby legitymuj¹ce siê odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia prac elektrycznych, oraz zaznajomionymi z poni¿sz¹ instrukcj¹.
Przed przyst¹pieniem do pod³¹czenia nale¿y upewniæ siê czy wartoœæ napiêcia, oraz czêstotliwoœæ sieci zasilaj¹cej s¹
zgodne z informacjami podanymi na tabliczkach znamionowych silników. W przypadku niezgodnoœci nie nale¿y pod³¹czaæ
wentylatora.
Pod³¹czenie elektryczne silnika nale¿y wykonaæ uwzglêdniaj¹c zarówno wy³¹cznik serwisowy umieszczony bezpoœrednio
przy wentylatorze oraz zabezpieczenia przeci¹¿eniowe i zwarciowe. Podstawowym napiêciem zasilania jest 400V/50Hz silniki trójfazowe i 230V/50Hz - silniki jednofazowe, doprowadzonym z rozdzielni g³ównej wyposa¿onej w wy³¹cznik g³ówny
i bezpiecznik ró¿nicowo-pr¹dowy. Ka¿dy wentylator zawiera system zabezpieczenia termicznego silnika do zewnêtrznego
podùàczenia. Zabezpieczenie termiczne zatrzymuje wentylator w przypadku wystàpienia nieprawidùowoœci w pracy
urzàdzenia (podwyýszona temperatura na uzwojeniu). Pozwala to na dùuýszà i bezpiecznà pracæ wentylatora. Przyk³adowe
schematy pod³¹czeñ (Rys. 1-3)
Brak pod³¹czenia fabrycznego zabezpieczenia termicznego oraz zabezpieczenia przeci¹¿eniowego i zwarciowego
silnika powoduje utratê gwarancji.
W przypadku jakichkolwiek czynnoœci wykonywanych przy wentylatorze nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci
elektrycznej, nawet je¿eli wentylator nie pracuje (zabezpieczenie termiczne mo¿e ponownie uruchomiæ silnik, co
spowoduje obroty wirnika).
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PE
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Tk
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K

PUSZKA NA
SILNIKU WENTYLATORA

PT
K

PZ

OZNACZENIA KABLI SILNIKA:
U1- br¹zowy
U2- niebieski
Z1- czarny
Z2- pomarañczowy
Tk- bia³y

PT

PE

N

Tk Tk L

K
WS-3

Tk Tk L

N

N

PE

Rys. 1. Schemat pod³¹czenia i sterowania wentylatorów jednofazowych.
L1
L2
L3
PE

L1

B2
Tk

Tk Tk

Tk

Tk Tk W2 U1 U2 V1 V2 W1 PE

B1

L1

L2

L3 PE

PW
K
PT

K

PZ

PT

Tk Tk L1 L2 L3

PE

K

WS-3

Tk Tk L1 L2 L3

N

PE

PUSZKA NA SILNIKU WENTYLATORA
OZNACZENIA KABLI SILNIKA
U1 - br¹zowy
U2 - czerwony
V1 - niebieski
V2 - szary
W1 - czarny
W2 - pomarañczowy
Tk - bia³y

Rys. 2 Schemat pod³¹czenia i sterowania wentylatorów trójfazowych z wykorzystaniem jednej prêdkoœci obrotowej
wentylatora (po³¹czenie tylko gwiazda)

Tk Tk

L1

L2

L3 PE

Tk Tk W2 U1 U2 V1 V2 W1 PE

PUSZKA NA SILNIKU WENTYLATORA

Tk Tk

L1

L2

L3 PE

Tk Tk W2 U1 U2 V1 V2 W1 PE

PUSZKA NA SILNIKU WENTYLATORA

Rys. 3 Schemat pod³¹czenia i sterowania wentylatorów trójfazowych wielkoœæ z wykorzystaniem dwóch prêdkoœci
obrotowych wentylatora.
OZNACZENIA DO SCHEMATÓW:
PT - Zabezpieczenie nadpr¹dowe silnika
PZ - Przycisk steruj¹cy za³¹czaj¹cy
B1,B2 - Bezpieczniki
Tk - Zabezpieczenie termiczne

K - Stycznik
PW - Przycisk steruj¹cy wy³¹czaj¹cy
PE - Zacisk ochronny
WS- Wy³¹cznik serwisowy

ELEMENTY AUTOMATYKI
Do wentylatorów mo¿emy dostarczyæ:
- skrzynki zasilaj¹co-steruj¹ce: natynkowe w zamkniêtej obudowie, (wyposa¿one s¹ w: wy³¹cznik g³ówny, wy³¹czniki
nadpr¹dowe i zwarciowe, lampki sygnalizacyjne i prze³¹czniki biegów). Skrzynki powinny byæ montowane na œcianie
w miejscu umo¿liwiaj¹cym ³atw¹ obs³ugê urz¹dzeñ.
Zasilanie skrzynki zasilaj¹co-steruj¹cej 3x400V/50Hz lub 230V/50Hz powinno byæ z rozdzielnicy g³ównej wyposa¿onej
w wy³¹cznik g³ówny i zabezpieczenie ró¿nicowe.
W przypadku zamówienia skrzynki z wentylatorami firma dostarcza równie¿ dodatkowy schemat elektryczny wentylatorów i
skrzynki.
- regulatory obrotów: regulator nale¿y zasiliæ napiêciem z rozdzielnicy g³ównej wyposa¿onej w wy³¹cznik g³ówny,
zabezpieczenie ró¿nicowe i zabezpieczenie termiczno-zwarciowe. Regulatory ró¿ni¹ siê sposobem zasilania oraz wartoœci¹
pr¹du znamionowego.
Parametry regulatorów ARW
Typ regulatora

ARW-1,2

ARW-3

ARW-5

Napiêcie [V]

230

230

230

IP

21

21

21

Wymiary zewnêtrzne
(wys õ szer õ g³êb)[mm]

123x77x71

173x90x89

280x200x160

Typ wentylatora WDV-...-J

-22, -31

-25, -28, -35, -40

-45

Typ regulatora

RTRD-2

RTRD-4

RTRD-7

Napiêcie [V]

400

400

400

Parametry regulatorów RTRD:

IP

21

21

21

Wymiary zewnêtrzne
(wys õ szer õ g³êb)[mm]

255X190X135

309X162X160

309X162X160

Typ wentylatora WDV-...-T

-22, -25, -28, -31
-35, -40, -45

-50, -56

-63

Do jednego regulatora obrotów nie nale¿y pod³¹czaæ wiêcej ni¿ jednego urz¹dzenia pamiêtaj¹c o nie przekroczeniu pr¹dów
znamionowych danego regulatora, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jego uszkodzenie.
Regulatory RTRD maj¹ obwód ochrony termicznej silnika sterowany przez sygna³ z czujnika TK wmontowanego w uzwojenia
silnikowe.
REGULATOR ARW

REGULATOR RTRD

N L1 L2 L3

RT RT

FS FS

PE L1 N

U1 V1 W1 TK TK

PE U1 U2

PE-L1-N NAPIÊCIE WEJŒCIOWE
PE,U1,U2 NAPIÊCIE WYJŒCIOWE
(REGULACYJNE)

PE

L1-L2-L3 NAPIÊCIE WEJŒCIOWE
U1,V1,W1 NAPIÊCIE WYJŒCIOWE (REGULACYJNE)
TK-TK OBWÓD OCHRONY TERMICZNEJ SILNIKA
RT-RT/ FS-FS ZDALNE ZA£¥CZENIE/WY£¥CZENIE
(TERMOSTAT TP LUB TPP)
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- Wy³¹cznik serwisowy WS: przeznaczony jest do wy³¹czania silnika wentylatora w celu przeprowadzenia prac
serwisowych. Zastosowanie wy³¹cznika WS przeciwdzia³a nieoczekiwanemu uruchomieniu silnika, które mog³oby
spowodowaæ zagro¿enie podczas prac serwisowych.
Typ wy³¹cznika

WS-3

WS-6

Bieguny

3-bieguny

6-bieguny

Prze³¹cznik obwodów zasilania

pr¹d 1 i 3 fazowy

pr¹d 3 fazowy

Znamionowy pr¹d ci¹g³y

25A

25A

Stopieñ ochrony

IP 65

IP 65

Wy³¹cznik serwisowy WS-3 (3-bieguny)

Wy³¹cznik serwisowy WS-6 (6-biegunów)
1 3 5 7 9 11

1 3 5

WS 3

WS 6

0

0
1

1

2 4 6 8 10 12

2 4 6
0

0
1

XXX

1

X X XX X X

URUCHOMIENIE URZ¥DZENIA
Przed uruchomieniem nale¿y:
- sprawdziæ poprawnoœæ zamocowania wentylatora;
- sprawdziæ prawid³owoœæ pod³¹czenia silnika elektrycznego (zgodnie ze schematem elektrycznym);
- sprawdziæ czy wirnik wentylatora obraca siê swobodnie (czy nie ociera o obudowê).
Dla sprawdzenia zgodnoœci kierunku obrotów wirnika wentylatora z oznaczeniem strza³k¹ na pokrywie wentylatora nale¿y
w³¹czyæ na kilka sekund dop³yw pr¹du do silnika i obserwowaæ kierunek obrotu wirnika.
Zaleca siê zmierzyæ pr¹d rozruchowy pobierany przez wentylator.
Po wykonaniu ww. czynnoœci mo¿na w³¹czyæ wentylator.

NAPRAWA, KONSERWACJA I WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Wentylatory przeznaczone s¹ do pracy ci¹g³ej.
Przynajmniej raz w roku nale¿y sprawdziæ stan silnika wentylatora (³o¿yska silnika nie wymagaj¹ okresowego smarowania)
i ewentualnie usun¹æ zauwa¿one usterki zgodnie z zaleceniami producenta silników.
W zale¿noœci od stopnia zanieczyszczenia powietrza ale nie rzadziej ni¿ raz w roku nale¿y oczyœciæ z brudu i kurzu wirnik
wentylatora. Wentylator czyœciæ wilgotn¹ œciereczk¹ i nie stosowaæ ¿adnych agresywnych œrodków czyszcz¹cych.
Stosowanie myjek wysokociœnieniowych jest niedopuszczalne
Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym napiêciu.
Po wycofaniu z eksploatacji urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do wyspecjalizowanego punktu odbioru surowców wtórnych.
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USUWANIE NIESPRAWNOŒCI
Opis niesprawnoœci
Wentylator nie pracuje

Ma³a wydajnoœæ
wentylatora

Mo¿liwe przyczyny niesprawnoœci
Niew³aœciwe pod³¹czenie zasilania

Sposób zapobiegania/usuniêcia

Zablokowany wirnik

Sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia
zasilania.
Usun¹æ przyczynê blokady

Uszkodzony silnik

Zg³osiæ w dziale serwisu firmy JUWENT

Niew³aœciwy kierunek obrotów wirnika
(niezgodny z oznaczeniem na obudowie
wentylatora)
Zanieczyszczenie kratki wlotowej wentylatora

Zmieniæ biegunowoœæ pod³¹czenia
zasilania
Oczyœciæ kratkê wlotow¹

Du¿e drgania wentylatora Niepoprawne po³¹czenie wentylator – podstawa Sprawdziæ poprawnoœæ po³¹czeñ
dachowa lub podstawa dachowa – dach.

G³oœna praca
wentylatora, stuki

Zanieczyszczenie lub uszkodzenie wirnika

Usun¹æ zanieczyszczenia wirnika.
W przypadku uszkodzenia wirnika zg³osiæ
w dziale serwisu firmy JUWENT

Luzy na po³¹czeniach elementów wentylatora
lub na po³¹czeniu wentylatora z podstaw¹
dachow¹
Ocieranie wirnika o obudowê

Zlikwidowaæ luzy na po³¹czeniach przez
dokrêcenie œrub i wkrêtów
Zg³osiæ w dziale serwisu firmy JUWENT

Uszkodzone ³o¿yska silnika
Zg³osiæ w dziale serwisowym firmy
Awaria lub zu¿ycie ³o¿ysk.
Zadzia³anie
Awaria uzwojeñ silnika (przebicie, przegrzanie). JUWENT
zabezpieczeñ
przeci¹¿eniowych silnika Awaria wy³¹cznika lub uk³adu zabezpieczeñ.
Nieprawid³owe nastawy przekaŸnika
zabezpieczeñ.
Zanik jednej z faz zasilaj¹cych

Sprawdziæ instalacjê elektryczn¹ i
zabezpieczenia

INFORMACJE
We wszystkich sprawach dotycz¹cych wentylatorów dachowych WDVOS i WDWOSC prosimy o kontakt do Zak³adu
Produkcyjnego JUWENT lub do naszych Przedstawicielstw.
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III. WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŒCI WE
NR: 01/12
Szymañski, Nowakowski Sp. j.
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, POLSKA
tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09
www.juwent.com.pl info@juwent.com.pl
Upowa¿niony przestawiciel

Osoba upowa¿niona do przygotowania dokumentacji technicznej

Piotr Leszko, ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, Polska
Deklarujemy, ¿e wyrób:
Wentylator dachowy

Typ: WDVO......- .............-................
o numerze seryjnym: .................................
do którego odnosi siê niniejsza deklaracja jest zgodny z n/w dyrektywami:
Numer dyrektywy

Symbol
MAD

2006/42/WE

Tytu³ dyrektywy
Bezpieczeñstwo maszyn

z podzespo³ami spe³niaj¹cymi wymagania dyrektywy:
2004/108/WE

EMC

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna

2006/95/WE

LVD

Urz¹dzenia elektryczne niskonapiêciowe

oraz normami:
Numer normy

Data wydania

PN-EN ISO 12100-1+Ap1+A1
PN-EN ISO 12100-2+A1
PN-EN ISO 14121-1
PN-EN ISO 13857
PN-EN 60034-1

2005/2006/2009
2005/2009
2008
2010
2005/2009

Ta deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ je¿eli wentylatory zostan¹ zmienione lub przebudowane bez naszej zgody.

Rok oznakowania

: 2012
kierownik wydz. AKW

Ryki
.....................................................

...............................................................
mgr in¿. Adam Filipek

/ data wystawienia/
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IV. WARUNKI GWARANCJI
1. JUWENT Szymañski, Nowakowski Spó³ka jawna z siedzib¹ w Rykach przy ul. Lubelskiej 31, zwana w dalszej treœci Gwarantem,
udziela Nabywcy gwarancji prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia z zastrze¿eniem wymogu jego eksploatacji zgodnej z warunkami
okreœlonymi w instrukcji obs³ugi i na warunkach okreœlonych poni¿ej.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesiêcy, licz¹c od daty zakupu uwidocznionej w niniejszej karcie gwarancyjnej
z mo¿liwoœci¹ jej specjalnego przed³u¿enia zgodnie z oddzieln¹ umow¹ i wyszczególnionego w Specjalnych Warunkach
Gwarancyjnych.
3. Gwarancja obejmuje usuwanie usterek technicznych urz¹dzenia powsta³ych w wyniku jego eksploatacji zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,
ujawnionych w okresie gwarancji. Postanowienia gwarancji obowi¹zuj¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Z tytu³u udzielonej gwarancji Gwarant nie odpowiada za utratê spodziewanych korzyœci i poniesione przez Nabywcê koszty wynik³e
z okresowej niemo¿noœci u¿ytkowania urz¹dzenia.
5. Do realizacji uprawnieñ Nabywcy wynikaj¹cych z gwarancji wymagane jest dostarczenie Gwarantowi na jego koszt reklamowanego
urz¹dzenia wraz z kart¹ gwarancyjn¹
6. Reklamuj¹cy dostarcza urz¹dzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, w przypadku braku opakowania fabrycznego
reklamowane urz¹dzenie powinno byæ dostarczone do naprawy przez Nabywcê w sposób zapewniaj¹cy bezpieczny transport.
Ryzyko przypadkowego uszkodzenia urz¹dzenia w transporcie obci¹¿a zawsze stronê, która przesy³kê do przewozu nadaje.
7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bêd¹ usuwane przez Gwaranta nieodp³atnie. Wybór sposobu realizacji zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z udzielonej Nabywcy gwarancji nale¿y do Gwaranta, który mo¿e usun¹æ wadê przez naprawê lub wymianê
uszkodzonego podzespo³u ewentualnie wymianê urz¹dzenia. Wycofane z eksploatacji urz¹dzenie i/lub wadliwe podzespo³y
przechodz¹ na w³asnoœæ Gwaranta.
8. Gwarancja ulega przed³u¿eniu o okres, w którym Nabywca pozbawiony by³ mo¿liwoœci u¿ywania urz¹dzenia.
9. Gwarant podejmie starania aby naprawa zosta³a dokonana bez zbêdnej zw³oki, w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia
urz¹dzenia. W uzasadnionych przypadkach, o których Gwarant powiadomi Nabywcê, termin ten mo¿e ulec wyd³u¿eniu np. o czas
importu zaopatrzeniowego, lub w przypadku gdy zaistnieje koniecznoœæ przeprowadzenia ekspertyzy lub badañ laboratoryjnych
w wyspecjalizowanych placówkach.
10. Gwarant odpowiada wy³¹cznie za wady tkwi¹ce w sprzedanym urz¹dzeniu. Nie s¹ objête gwarancj¹ uszkodzenia powsta³e po jego
sprzeda¿y z innych przyczyn, a w szczególnoœci:
a) uszkodzenia mechaniczne (w tym tak¿e przez mikrocz¹steczki wystêpuj¹ce w œrodowisku pracy urz¹dzenia), termiczne,
chemiczne, oraz o charakterze losowym lub wywo³ane czynnikami atmosferycznymi,
b) uszkodzenia powsta³e na skutek nieprzestrzegania typowych lub nakazanych w instrukcji obs³ugi zasad eksploatacji urz¹dzenia,
monta¿u lub u¿ytkowania urz¹dzenia niezgodnie z przeznaczeniem oraz inne uszkodzenia wywo³ane przez dzia³anie lub
zaniechanie Nabywcy,
c) uszkodzenia bêd¹ce wynikiem wadliwego dzia³ania systemu, w którym urz¹dzenie zosta³o zabudowane lub by³o eksploatowane,
d) uszkodzenia powsta³e w wyniku niewykonania czynnoœci, do których zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi zobowi¹zany by³ Nabywca np.
okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja itp.
e) uszkodzenia wynik³e z powodu stosowania materia³ów lub czêœci ulegaj¹cych normalnemu eksploatacyjnemu zu¿yciu innych ni¿
zalecane przez Gwaranta w instrukcji obs³ugi.
f) uszkodzenia bêd¹ce nastêpstwem stosowania zasilania elektrycznego urz¹dzenia (lub systemu, w którym to urz¹dzenie
funkcjonuje) niezgodnego z norm¹, a w przypadku tak¿e zasilania urz¹dzenia wod¹, uszkodzenia bêd¹ce wynikiem stosowanie
wody (wody zasilaj¹cej i/lub wody kot³owej) o parametrach innych ni¿ przewidziane w obowi¹zuj¹cej normie (PN-93/C-04607)
g) uszkodzenia powsta³e w wyniku obs³ugi i/lub konserwacji urz¹dzenia w sposób niezgodny z instrukcj¹ i/lub przez osoby do tego
nieupowa¿nione.
11. Gwarancja nie obejmuje tak¿e :
a) czynnoœci wykonywanych przez Nabywcê zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs³ugi urz¹dzenia w ramach normalnej
konserwacji i przegl¹dów,
b) kosztów dojazdu i pracy serwisu Gwaranta lub podmiotu przezeñ delegowanego w przypadku, gdy wezwanie gwarancyjne oka¿e
siê bezzasadne.
12. Potwierdzeniem dochowania terminów i zakresu czynnoœci przewidzianych dla serwisu urz¹dzenia jest adnotacja dokonana przez
przeszkolonego pracownika poczyniona w Karcie Przegl¹dów i Konserwacji urz¹dzenia.
13. Gwarant nie odpowiada za szkody poniesione przez Kupuj¹cego lub osoby trzecie wywo³ane ruchem urz¹dzenia powsta³e
w szczególnoœci wskutek nie dochowania przez Nabywcê warunków okreœlonych powy¿ej.
14. W przypadku wykonywania przez Gwaranta serwisu w miejscu zamontowania urz¹dzenia Nabywca udostêpni Gwarantowi
swobodny dostêp do pomieszczeñ, w których znajduj¹ siê urz¹dzenia.
15. W przypadku urz¹dzeñ zamontowanych na wysokoœci, uniemo¿liwiaj¹cej dostêp z powierzchni pod³ogi, Nabywca zapewni zgodne
z przepisami BHP rusztowania lub mobilne zwy¿ki i urz¹dzenia transportu pionowego.
16. Demonta¿u urz¹dzenia z systemu elektrycznego i/lub hydraulicznego dokonuje Nabywca.
17. Reklamacje nale¿y sk³adaæ pod adres Gwaranta pisemnie / faxem / e-mailem na formularzu zg³oszenia serwisowego.
18. Gwarant odmówi wykonania czynnoœci gwarancyjnych (serwisu okresowego lub naprawy) w przypadku nieuregulowania
Gwarantowi ceny za urz¹dzenie lub za wczeœniejsz¹ us³ugê .

DATA SPRZEDA¯Y

PIECZÊÆ I PODPIS

Specjalne Warunki Gwarancyjne:
Przed³u¿enie okresu gwarancyjnego do ........... miesiêcy.
Inne:
PIECZÊÆ I PODPIS
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TYP URZ¥DZENIA:
NUMER FABRYCZNY:
ROK PRODUKCJI:

V. PROTOKÓ£ ROZRUCHU URZ¥DZENIA
Data
uruchomienia

Wykonawca uruchomienia
pieczêæ / nazwisko i podpis

Pr¹d
silnika
[A]

Przedstawiciel u¿ytkownika
pieczêæ / nazwisko i podpis

Uwagi

VI. KARTA PRZEGL¥DÓW I KONSERWACJI*
Data
przegl¹du

Wykonawca przegl¹du
pieczêæ / nazwisko i podpis

Zakres czynnoœci obs³ugowych

* Przegl¹d urz¹dzenia zgodnie z rozdzia³em Naprawa i Konserwacja w Instrukcji Obs³ugi
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Uwagi

Data:

VII. ZG£OSZENIE SERWISOWE
GWARANCYJNE

POGWARANCYJNE

ODP£ATNE

U¿ytkownik urz¹dzenia (nazwa)
Osoba do kontaktu
Adres u¿ytkownika
Telefon, fax oraz e-mail
Typ urz¹dzenia
Nr fabryczny
Rok produkcji
Rozruchu dokona³

Opis uszkodzenia:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

UWAGA:
PO SKOPIOWANIU I WYPE£NIENIU PRZEŒLIJ ZG£OSZENIE NA FAX LUB E-MAIL RAZEM Z KOPI¥ PROTOKO£U
URUCHOMIENIA.
Firma JUWENT przyjmuje zg³oszenia wype³nione czytelnie i kompletnie.
W przypadku zg³oszenia nieuzasadnionej reklamacji zg³aszaj¹cy zostanie obci¹¿ony kosztami serwisu.

Data wystawienia gwarancji

Nr zlecenia

.......................................

.......................................
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(piecz¹tka firmowa)

VIII.WYKAZ PODZESPO£ÓW ZAINSTALOWANYCH W URZ¥DZENIU

Lp

Nazwa podzespo³u

1

Wirnik wykonanie standardowe

2

Wirnik wykonanie kwasoodporne

3

Silnik trójfazowy jednobiegowy

4

Silnik trójfazowy dwubiegowy

5

Silnik jednofazowy

*) - zaznaczyæ w³aœciwe pole odpowiadaj¹ce wariantowi wyposa¿enia
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*)

