Radiální nástìnné ventilátory øady KN2
Tento návod obsahuje dùleité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní
bezpeènosti si pøed pouitím ohøívaèe dùkladnì pøeètìte následující pøedpisy a dodrujte je ! Výrobce si vyhrazuje
právo na zmìnu vèetnì technické dokumentace na základì technologického vývoje ve výrobì. Elektrická schémata
uvedená na výrobku mají vyí prioritu ne-li schémata uvedená v tomto návodu !
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Typ

PODMÍNKY PROVOZU

Ventilátor je urèen pro provoz ve vnitøním základním prostøedí s okolní teplotou od 0°C do +40°C pro dopravu èistého
vzduchu bez prachu, mastnot, výparù chemikálií a dalích zneèitìní. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal
a nestékal do nìj a neusazoval se v nìm kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí ventilátoru je IP 44. Ventilátory jsou
vybaveny motory s jednofázovým napájením 230V/50Hz s vestavìným termokontaktem.

MONTÁ

Pøed montáí je nutno ventilátor peèlivì prohlédnout, zejména byl-li delí dobu skladován. Pøedevím je tøeba zjistit, zda
není nìkterý díl pokozen, zda jsou v poøádku izolace kabelù a zda se rotující èásti ventilátoru volnì otáèejí.
Standardnì se ventilátory montují osou motoru vodorovnì, kolmo na zeï (provedení AP), nebo do zdi pod omítku
(provedení UP). Ke zdi se ventilátory pøipevòují pomocí 4 vrutù do hmodinek, které nejsou souèástí dodávky. Na strop
(provedení AP) nebo do podhledu (provedení UP) lze montovat ventilátor pouze se speciální klapkou ERK-F. Ta není
standardnì do ventilátorù montována a je tøeba ji specifikovat v objednávce! Jako protikus nebo pro zakonèení VZT
kanálu se pouívá samoèinná plastová aluzie WSK, nebo aluzie s pevnì nastavenými lamelami WFK. aluzie WFK má
pohyblivou vrchní a spodní lamelu, po jejich odklopení jsou pøístupné montání otvory pro pøipevnìní aluzie na zeï nebo
k jakékoliv konstrukci.
Dle konkrétní aplikace lze objednat následující pøísluenství:
WSK - venkovní samoèinná aluzie
WFK - protideová aluzie
VRS - elektronický regulátor otáèek
RVN - elektronický regulátor otáèek
RVS - transformátorový regulátor otáèek
KN-FF2 - náhradní filtr

ELEKTROINSTALACE

Pøipojení ventilátorù k elektrické síti musí provést pouze osoba s odbornou kvalifikací v souladu s vyhlákou ÈUBP
è.50/1978 Sb., §6. K elektrické síti musí být ventilátor pøipojen pomocí spínaného zaøízení u nìho se vzdálenost
rozpojených kontaktù rovná nejménì 3mm. Pøed uvedením do provozu musí být provedena revize elektrické instalace.
Zkontrolujte zda napìtí a frekvence v síti odpovídají údajùm na títku ventilátoru. Pøipojovací kabel nesmí být vystaven
nadmìrnému silovému namáhání. Do elektrické sítì musí být ventilátor vdy pøipojen pøes tepelnou ochranu motoru.
Ventilátory KN2 mají vestavìnou tepelnou ochranu pøímo v motoru. Pøipojovací svorkovnice je umístìna pod pøední sací
møíkou ventilátoru a lze ji jednoduchou demontáí pojistného roubu zpøístupnit. Po zapojení je tøeba zmìøit protékající
proud, který musí odpovídat jmenovitému proudu na títku motoru.
Typ s èasovým spínaèem ventilátor se rozebìhne po zapnutí svìtla. Pøi vypnutí svìtla bìí ventilátor jetì po dobu, která
je nastavená na èasovém spínaèi. Po sejmutí krytu svorkovnice je pøístupný vlastní èasový spínaè. Poadovaný dobìh
ventilátoru nastavíte trimrem, který je na destièce èasového spínaèe.

REGULACE OTÁÈEK

Provádí se elektronickými nebo transformátorovými regulátory otáèek zmìnou napìtí. U modelù s èasovým spínaèem
otáèky regulovat nelze.

VYØAZENÍ PRODUKTU
Z PROVOZU

ELEKTRICKÉ SCHEMA

Obsluhu a údrbu ventilátoru mùe provádìt pouze osoba k této èinnosti tìlesnì i duevnì zpùsobilá, seznámená s tímto
návodem k pouívání a platnými obecnì závaznými bezpeènostními pøedpisy.
Ovládání chodu ventilátoru je provádìno v rámci ovládání vzduchotechnického systému, do kterého je zapojen.
Na ventilátoru je nutné provádìt pravidelné revize vyplývající z poadavkù pøísluných bezpeènostních pøedpisù
a norem. Pøi provozu je tøeba dohlíet na správnou funkci ventilátoru, klidný chod, peèovat o èistotu ventilátoru a jeho
okolí, zatìovat ventilátor pouze v rozsahu jeho výkonových charakteristik. Doporuèujeme prohlídku ventilátoru kadých
6 mìsícù, pokud je ventilátor trvale v chodu. Pøed èitìním je tøeba odpojit ventilátor od hlavního pøívodu a zablokovat
hlavní spínaè. Poèkejte a se motor a obìné kolo zastaví.
Pøed tím, ne výrobek zlikvidujete, uèiòte ho nepouitelným. I staré výrobky obsahují suroviny,
které je moné znovu pouít. Tyto odevzdejte do sbìrny druhotných surovin. Výrobek je lépe
nechat zlikvidovat v místì, které je na to specializované a bude tak moné dále vyuít
recyklovatelné materiály. Nepouitelné èásti výrobku ulote na øízenou skládku.
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