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WENTYLATORY KANA£OWE
OSIOWO-ODŒRODKOWE SERII „VENTS TT”

INSTRUKCJA
30637114.001 PS



ТТ Х

ZASTOSOWANIE

Kana³owe wentylatory osiowo-odœrodkowe „VENTS
TT” do kana³ów o œrednicy od 100 mm do 315 mm
przeznaczone s¹ do monta¿u w systemie
wentylacyjnym wymagaj¹cym du¿ego ciœnienia i
silnego strumienia powietrza.

Pompowane powietrze nie powinno zawieraæ py³u i
innych cz¹stek sta³ych, a tak¿e lepkich substancji i
w³óknistych materia³ów.
Temperatura transportowanego powietrza nie powinna
przekraczaæ +45 C.

Wentylatory mog¹ byæ montowane w pozycji poziomej i
pionowej, zarówno w celu wentylacji nawiewnej, jak i
wyci¹gowej.

Wentylatory posiadaj¹ dwa poziomy prêdkoœci i
przewidziane s¹ do d³ugotrwa³ej pracy bez od³¹czania
od sieci.

Wentylatory nale¿¹ do grupy urz¹dzeñ klasy II.

Stopieñ ochrony dostêpu do niebezpiecznych
elementów i przed przedostaniem siê wody - IPX4.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie wentylatorów, ich parametry, wymiary instalacyjne i
przy³¹czeniowe przedstawione s¹ w tabeli 1, 2 i na rys.1.
Wentylatory mog¹ byæ pod³¹czone do jednofazowego pr¹du
przemiennego o napiêciu 230 V i czêstotliwoœci 50 Hz.
Eksploatacja wentylatora dozwolona jest w temperaturze
otoczenia od +5 C do +40 .0 0C

Schemat umownego oznaczenia wentylatora.

Typ wentylatora

Uwaga

Przyk³ad oznaczenia wentylatora:

Œrednica przewodu powietrznego powinna odpowiadaæ œrednicy
króæca wentylatora.

VENTS TT 125S - wentylator o podwy¿szonej wydajnoœci
przeznaczony do monta¿u w kanale wentylacyjnym o
œrednicy 125 mm.

ХХ

Konstrukcja wentylatorów podlega ci¹g³ym modyfikacjom, dlatego niektóre
modele mog¹ ró¿niæ siê od opisanych w niniejszej instrukcji.

Œrednica pod³¹czanego
przewodu powietrznego
100 mm, 125 mm, 150 mm, 160 mm,
200 mm, 250,mm, 315 mm
S - podwy¿szona
wydajnoœæ

T - wyposa¿ony w
wy³¹cznik czasowy
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Typ wentylatora

ТТ 100

ТТ 125

ТТ 125 S

ТТ 150

ТТ 160

ТТ 200

ТТ 250

ТТ 315

Tabela 1

D 1D H B

Rysunek 1
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Wentylatory VENTS TT produkowane s¹ z dwoma poziomami prêdkoœci, co przedstawione jest w tabeli 1 za pomoc¹ zapisu u³amkowego:
licznik oznacza prêdkoœæ minimaln¹, a mianownik - maksymaln¹.

1 - obudowa
2 - skrzynka zaciskowa
3 - pokrywa skrzynki zaciskowej
4 - wirnik
5 - króciec
6- klamra

145\187

220\280

2450\2500

2350\2450

2055\2510

2360\2690

1980\2660

0,12\0,20

0,19\0,26

0,17\0,27

0,40\0,55

0,63\0,92

0,98\1,43

15\25

28\38

40\63

90\125

140\188

225\330

28\35

29\36

31\42

33\44

33\44

45\52

47\55

49\58

230 50

230 50

230 50

230 50

230 50

230 50

230 50

230 50

2400\2500

2400\2500

2350\2450

0,10\0,16

0,17\0,27

25\37

40\63

285\345

467\552

467\552

830\1040

1160\1350

1890\2540

Wydajnoœæ
m /h3

Prêdkoœæ
obrotowa
obr./min.

Pobór pr¹du A Moc W
Poziom szumu

dBA, 3 m
Napiêcie

zasilania V
Czêstotliwoœæ

Hz

Tabela 2

Typ wentylatora
Wymiary, mm Masa

kg
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ELEMENTY ZESTAWU

OBS£UGA TECHNICZNA

ZASADY PRZECHOWYWANIA

W sk³ad zestawu wchodz¹:
-wentylator -1 szt.;
-metalowe ko³ki z wkrêtami - 4 szt.;
-instrukcja;
-Opakowanie kartonowe.

Obs³ugê techniczn¹ wentylatora nale¿y
przeprowadzaæ wy³¹cznie po wczeœniejszym
od³¹czeniu go od sieci. Polega ona na okresowym
oczyszczeniu powierzchni wentylatora z py³u i
brudu. Do usuniêcia py³u nale¿y u¿yæ miêkkiej
suchej szczotki lub sprê¿onego powietrza.
£opatki ko³a wirnikowego wymagaj¹ dok³adnego
oczyszczenia, co 6 miesiêcy. W tym celu nale¿y
wymontowaæ wentylator z kana³u, zdj¹æ klamry (6),
wyci¹gn¹æ obudowê (1) i wymyæ ³opatki wentylatora
za pomoc¹ roztworu z wody i œrodka czyszcz¹cego.
Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, ¿eby nie zamoczyæ
silnika.

Wentylatory nale¿y przechowywaæ w opakowaniu
producenta w wentylowanym pomieszczeniu w
temperaturze od +5 C do +40 i wzglêdnej
wilgotnoœci powietrza nie wiêkszej, ni¿ 80 % (przy
T=25 ).

0 0

0

C

C

WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA

Wszystkie czynnoœci zwi¹zane z pod³¹czeniem wentylatora do sieci
elektrycznej i regulacj¹ czasu opóŸnienia wy³¹czenia nale¿y
przeprowadzaæ po wczeœniejszym od³¹czeniu go od sieci.
ZALECENIA

UWAGA!

Ze wzglêdu na zabezpieczenie przeciwpora¿eniowe wentylatory nale¿¹ do
grupy urz¹dzeñ klasy II.
Stopieñ ochrony dostêpu do niebezpiecznych elementów oraz przed
przedostaniem siê wody- IPX4.

W przypadku monta¿u wentylatora w pozycji poziomej nale¿y od strony
króæca ssawnego zamontowaæ przewód powietrzny o d³ugoœci minimum 1
m. W przypadku monta¿u wentylatora w pozycji pionowej nale¿y od strony
króæca ssawnego zamontowaæ daszek.
Pod³¹czenia wentylatora powinien dokonaæ specjalista-elektryk maj¹cy
odpowiednie uprawnienia po wczeœniejszym zapoznaniu siê z dan¹
instrukcj¹. Zabrania siê eksploatacji wentylatorów w temperaturze
przekraczaj¹cej zakres temperatur, a tak¿e w pomieszczeniach, gdzie
powietrze zawiera szkodliwe domieszki. Przed pod³¹czeniem wentylatora
do sieci nale¿y upewniæ siê, ¿e nie wystêpuj¹ wyraŸne uszkodzenia ko³a
wirnikowego, obudowy, kraty, a tak¿e sprawdziæ czy w czêœci przep³ywowej
obudowy nie znajduj¹ siê obce przedmioty, które mog¹ uszkodziæ ³opatki
ko³a wirnikowego. Konserwacje i naprawy wentylatora nale¿y
przeprowadzaæ po wczeœniejszym od³¹czeniu go od sieci elektrycznej.

Zabrania siê eksploatacji wentylatorów ze znajduj¹cymi siê w czêœci
przep³ywowej obudowy obcymi przedmiotami, które mog¹ uszkodziæ lub
zaklinowaæ ³opatki ko³a wirnikowego.
Nale¿y zachowaæ wszelkie œrodki zapobiegaj¹ce przedostawaniu siê dymu
przez otwarte przewody kominowe i inne instalacje przeciwpo¿arowe do
pomieszczenia.
Nale¿y wykluczyæ mo¿liwoœæ cofania siê strumienia gazów z urz¹dzeñ
wykorzystuj¹cych gazowy lub otwarty p³omieñ.
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Rysunek 2

BUDOWA I POD£¥CZENIE
WENTYLATORA DO SIECI

Wentylator (rys.1) sk³ada siê z obudowy z
osadzonym w niej silnikiem i wirnikiem (4),
kondensatora rozruchowego zamontowanego w
skrzynce zaciskowej (2) (w modelach TT 125S,
TT 150, TT 160, TT 200, TT 250 i TT 315),
pokrywy skrzynki zaciskowej (3), króæców (5)
(œrednica króæca odpowiada œrednicy przewodu
powietrznego) i szybko zdejmowanych klamer (6).

Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadaæ
kierunkowi strza³ki na obudowie wentylatora.

W celu zamontowania wentylatora nale¿y:- zdj¹æ
dwie klamry (6) i wyci¹gn¹æ obudowê (1),
wywierciæ otwory na metalowe ko³ki zgodnie z
instalacyjnymi rozmiarami i zamocowaæ króæce za
pomoc¹ 4 wkrêtów; wstawiæ obudowê (1) i
przymocowaæ j¹ klamrami; pod³¹czyæ przewód
powietrzny o odpowiedniej œrednicy.

Pod³¹czenie wentylatorów do jednofazowej sieci
elektrycznej powinno odbywaæ siê poprzez
wy³¹cznik wbudowany do sta³ej prowadnicy o
szczelinach miêdzy stykami nie mniejszych, ni¿
3 mm na wszystkich biegunach.

INSTRUKCJA POD£¥CZENIA WENTYLATORA

UWAGA!
wyposa¿onego w wy³¹cznik

bez wy³¹cznika czasowego.

OFF
UWAGA!

1.Okreœliæ typ (model) wentylatora. W tym celu nale¿y pos³u¿yæ
siê schematem umownych oznaczeñ znajduj¹cym siê w
niniejszej instrukcji. Nale¿y zwróciæ uwagê czy urz¹dzenie
wyposa¿one jest w wy³¹cznik czasowy;

Sposób pod³¹czenia wentylatora
czasowy (modele z liter¹ T w nazwie) diametralnie ró¿ni siê od
sposobu pod³¹czenia wentylatora
2.Pod³¹czyæ kabel zasilania wentylatora do zewnêtrznego
automatycznego wy³¹cznika, który powinien byæ wbudowany do
sta³ej prowadnicy. Przy czym wy³¹cznik powinien znajdowaæ siê
w pozycji (rys.2);

Wszystkie prace zwi¹zane z pod³¹czeniem wentylatora do sieci
elektrycznej oraz regulacj¹ czasu opóŸnienia wy³¹czenia nale¿y
przeprowadzaæ przy od³¹czonym napiêciu w sieci elektrycznej.
3.Zdj¹æ pokrywê skrzynki zaciskowej wentylatora (rys.3);
4.Zdj¹æ uchwyt z kabli wejœciowych (rys.4);

Rysunek 3



Zaciski wejœciowe

Kabel zasilania
elektrycznego wentylatora

Uchwyt
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Rysunek 4

UWAGA!

Poni¿ej znajduje siê instrukcja pod³¹czenia wentylatora
TT bez wbudowanego wy³¹cznika czasowego.
W przypadku wentylatora z wy³¹cznikiem czasowym
nale¿y przejœæ do pkt.10 instrukcji.

5. Doprowadziæ kabel zasilania elektrycznego do
skrzynki zaciskowej (rys.5);
6. Unieruchomiæ kabel za pomoc¹ uchwytu (rys.6);
7. Wybraæ jeden z mo¿liwych schematów pod³¹czenia
(rys.8-10);

Pod³¹czyæ kable zasilaj¹ce do zacisków wejœciowych
wentylatora (rys.7) zgodnie ze schematem
pod³¹czenia.

Zaleca siê pod³¹czenie wentylatora wed³ug schematu
nr 10, poniewa¿ umo¿liwia on regulacjê prêdkoœci
wentylatora za pomoc¹ zewnêtrznego prze³¹cznika
(rys.12)

W przypadku braku zewnêtrznego prze³¹cznika, nale¿y
pod³¹czyæ wentylator wed³ug jednego ze schematów
jak na rys. 8,9. W tym przypadku prêdkoœæ wentylatora
bêdzie sta³a.

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7
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Figure 8

Figure 9

Figure 10

S1

Figure 11

Figure 12

220-240 V

220-240 V

Schemat pod³¹czenia wentylatora na wysok¹ prêdkoœæ

Schemat pod³¹czenia wentylatora na nisk¹ prêdkoœæ

Schemat pod³¹czenia wentylatora z regulacj¹ prêdkoœæi

Oznaczenia automatycznego
wy³¹cznika na schemacie

Wy³¹cznik automatyczny

Oznaczenia zewnetrznego
wy³¹cznika na schemacie

Zewnêtrzny prze³¹cznik

Oznaczenia na schematach:
S1 - automatyczny wy³¹cznik (patrz rys.11);
S2 - zewnêtrzny prze³¹cznik ([patrz rys.12);
X - zaciski wejœciowe wentylatora (patrz rys.7)

Zalecane oznaczenie kolorystyczne przewodów:

L – br¹zowy/brown
N – niebieski /blue
L – br¹zowy/brown
L – br¹zowy/brown.

Lokalizacja zacisków wejœciowych wentylatora i
wy³¹cznika czasowego, iloœæ zacisków na
tabliczce zaciskowej mo¿e ró¿niæ siê od
przedstawionych w niniejszej instrukcji.
W takim przypadku pod³¹czenie odbywa siê
analogicznie zgodnie z oznaczeniem zacisków.

Niektóre modele TT posiadaj¹ kondensator
rozruchowy wewn¹trz skrzynki zaciskowej, co
nie wp³ywa na sposób pod³¹czenia wentylatora.

H

L

UWAGA!



LH

L

X
LL

N

220-240 V

8

Rysunek 13
ZABRANIA SiÊ!

W celu unikniêcia niesprawnoœci wentylatora
zabrania siê pod³¹czania wed³ug schematu, gdzie
L i N jednoczeœnie pod³¹czane s¹ do zacisków L i
L (rys.13). Taki sposób pod³¹czenia powoduje
utratê prawa do obs³ugi gwarancyjnej, a tak¿e
prawa do wymiany wentylatora.

ON

UWAGA!

zaciski
wejœciowe wy³¹cznika czasowego

H

L

8. Zamontowaæ z powrotem pokrywê skrzynki
zaciskowej (rys.14);
9.W³¹czyæ wentylator ustawiaj¹c automatyczny
wy³¹cznik w pozycjê (rys.15). Jeœli wszystkie
czynnoœci zosta³y wykonane prawid³owo wentylator
rozpocznie pracê na wybranej prêdkoœci. Jeœli
wentylator nie dzia³a lub wyst¹pi³y zak³ócenia, nale¿y
przeprowadziæ diagnostykê korzystaj¹c z niniejszej
instrukcji.

Poni¿ej znajduje siê instrukcja pod³¹czenia wentylatora
TT z wbudowanym wy³¹cznikiem czasowym.

10.Wykonaæ czynnoœci opisane w pkt.3-6. Wewn¹trz
skrzynki zaciskowej znajduje siê wy³¹cznik czasowy
zamiast zacisków wejœciowych, w zwi¹zku z czym
pod³¹czenie wentylatora odbywa siê poprzez

(rys.16).

Rysunek 14

Rysunek 15
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Rysunek 16
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11. Wybraæ jeden z mo¿liwych schematów
pod³¹czenia (rys.17-19);
Pod³¹czyæ kable zasilaj¹ce do zacisków
wejœciowych wy³¹cznika czasowego (rys.16)
zgodnie ze schematem pod³¹czenia.

Zaleca siê pod³¹czenie wentylatora wed³ug
schematu przedstawionego na rysunku 19,
poniewa¿ umo¿liwia on regulacjê prêdkoœci
wentylatora za pomoc¹ zewnêtrznego
prze³¹cznika (rys.12)

W przypadku braku zewnêtrznego prze³¹cznika,
nale¿y pod³¹czyæ wentylator wed³ug jednego ze
schematów przedstawionych na rys. 17, 18. W tym
przypadku prêdkoœæ wentylatora bêdzie sta³a.

Potencjometr regulacji czasu
opóŸnienia wy³¹czenia

Schemat pod³¹czenia wentylatora na wysok¹ prêdkoœæ

Schemat pod³¹czenia wentylatora na nisk¹ prêdkoœæ

Rysunek 17

Rysunek 18

Zaciski wejœciowe wy³¹cznika
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X
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Oznaczenia zewnetrznego
wy³¹cznika na schemacie.

Schemat pod³¹czenia wentylatora z regulacj¹ prêdkoœæiOznaczenia na schematach:

S1- automatyczny wy³¹cznik (patrz rys.11);
S2 - zewnêtrzny prze³¹cznik (patrz rys.12);
S3 - zewnêtrzny wy³¹cznik (rys.20)
X- zaciski wejœciowe wy³¹cznika czasowego
(patrz rys.16)

Zalecane oznaczenie kolorystyczne przewodów:

L – br¹zowy/Brown;
N – niebieski /blue;
LT – czerwony/red;
L – br¹zowy/brown;
L – br¹zowy/brown.

H

L

UWAGA!

W celu unikniêcia niesprawnoœci wentylatora
zabrania siê pod³¹czania wed³ug schematu, gdzie
L i N jednoczeœnie pod³¹czane s¹ do zacisków L
i L . Taki sposób pod³¹czenia powoduje utratê
prawa do obs³ugi gwarancyjnej, a tak¿e prawa do
wymiany wentylatora.

H

L

Wy³¹cznik zewneterzny

Rysunek 19

Rysunek 20

Rysunek 21
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Rysunek 22

Regulacja czasu opóŸnienia wy³¹czenia wentylatora
po uruchomieniu siê wy³¹cznika zewnêtrznego

12. Zamontowaæ z powrotem pokrywê skrzynki
zaciskowej wentylatora (rys.14);
13. W³¹czyæ wentylator ustawiaj¹c automatyczny
wy³¹cznik w pozycjê (rys.15). W³¹czyæ
wentylator za pomoc¹ zewnêtrznego wy³¹cznika
(rys.20). Jeœli wszystkie czynnoœci zosta³y
wykonane prawid³owo wentylator rozpocznie pracê
na wybranej prêdkoœci. Jeœli wentylator nie dzia³a
lub wyst¹pi³y zak³ócenia nale¿y przeprowadziæ
diagnostykê korzystaj¹c z niniejszej instrukcji.

Wentylator TT wyposa¿ony w wy³¹cznik czasowy
rozpoczyna swoj¹ pracê po doprowadzeniu do
zacisku LT napiêcia steruj¹cego za pomoc¹
wy³¹cznika zewnêtrznego. Po od³¹czeniu napiêcia
steruj¹cego wentylator kontynuuje pracê w czasie T
regulowanym od 2 do 30 min. Czas opóŸnienia
wy³¹czenia regulowany jest za pomoc¹
potencjometru (22)

Czas opóŸnienia wy³¹czenia T mo¿na ustawiæ
obracaj¹c pokrêt³o potencjometru T zgodnie z
ruchem zegara w celu wyd³u¿enia, lub w
przeciwnym kierunku w celu skrócenia czasu.

ON

UWAGA!

UWAGA!
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GWARANCJE PRODUCENTA

Producent VENTS Spó³ka akcyjna typu
zamkniêtego gwarantuje sprawn¹ pracê
wentylatora w ci¹gu 24 miesiêcy od dnia
sprzeda¿y poprzez sieæ detaliczn¹ pod warunkiem
przestrzegania zasad transportu, przechowywania,
monta¿u i eksploatacji.

W przypadku braku informacji o dacie sprzeda¿y
okres gwarancyjny liczony jest od momentu
wyprodukowania. W przypadku wyst¹pienia w
okresie gwarancyjnym zak³óceñ w pracy
wentylatora z winy producenta u¿ytkownik ma
prawo do wymiany wentylatora w zak³adzie
producenta.

Model

"VENTS TT”

Data produkcji

Piecz tka osoby przyjmuj cej¹ ¹

Sprzedano
Nazwa przedsiêbiorstwa handlowego lub piecz tka sklepu¹

Data sprzeda¿yPo okresie eksploatacji wyrobu nie wolno

utylizowaæ jako nieposortowany odpad komunalny.

Zu¿yte urz dzenie nale¿y przekazaæ do punktu

sk³adowania surowców wtórnych - zu¿ytych

urz dzeñ elektrycznych.

¹

¹

UWAGA!!!


