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Upozornĕní:
Pĥi montáži je nutné v nejnižším bodĕ skĥínĕ ventilátoru osadit nástavec pro odvod kondenzátu nebo minimálnĕ
vyvrtat otvor o prĭmĕru cca 5 mm. V pĥípadĕ, že je toto opatĥení opomenuto, mĭže dojít k hromadĕní
kondenzátu a poškození ventilátoru (v zimních mĕsících hrozí zamrznutí kondenzátu a následné poškození
obĕžného kola a skĥínĕ ventilátoru).
Pro montáž kompletního systému složeného ze vzt. potrubí a ventilátorĭ je nutné použít tlumící vložky
a izolátory chvĕní. Pro ideální chod a dlouhou životnost dále doporuĆujeme následující volitelné pĥíslušenství:
• Tlumící vložky – zabrağují pĥenosu vibrací do potrubí.
• Nerezové spony – upevğují tlumící vložky.
• Izolátory chvĕní – zabrağují pĥenosu vibrací do konstrukce.
• Výfukový nástavec s mĥížkou – brání vniknutí cizího pĥedmĕtu, pĥípadnĕ dešīové vody do ventilátoru.
• Kryt elektromotoru – chrání elektromotor ventilátoru proti pĭsobení povĕtrnostních vlivĭ.
• Servisní vypínaĆ – je osazen zpravidla v blízkosti ventilátoru. Umožğuje rychlé a bezpeĆné odpojení
ventilátoru.
• FrekvenĆní mĕniĆ
• Nástavec pro odvod kondenzátu
Objednání:
V objednávce je nutné pĥesnĕ speciÞkovat typ ventilátoru, polohu spirální skĥínĕ a požadované pĥíslušenství.
Pĥíklad Ć.1
Ventilátor FORT - P 222 Ex, antistat. skĥíğ, PTC, LG90

1 ks

Tlumící vložka ø200

2 ks

Nerezové spony ø200

4 ks

Izolátory chvĕní

1 kpl.

Výbĕr a schéma zapojení elektromotorĭ
Napĕtí motoru je nutnou informací pro správný výbĕr motoru. V ąR je používáno ve veĥejné síti tĥífázové napĕtí 3AC 400V s kmitoĆtem 50Hz a jednofázové napĕtí 1AC 230V 50Hz (dĥíve 3AC 380V 50Hz a 1AC 220V 50Hz).
Zda zvolit jednofázový nebo tĥífázový elektromotor, jednoznaĆnĕ doporuĆujeme motor tĥífázový. Dĭvody jsou
velice jednoduché: nižší cena, nižší hluĆnost, menší zahĥívaní motoru a vyšší zábĕrový moment.
Pro ąR se u tĥífázových motorĭ používají obvykle následující napĕtí:
1. Pro výkony motorĭ do 3kW (vĆetnĕ): 3AC 400VY/230VD 50Hz

Schéma zapojení pro 400 V
hvĕzda

trojúhelník

Toto vinutí je urĆeno pro pĥímé spuštĕní motoru a umožğuje
napájení motoru mĕniĆem s jednofázovým vstupním napĕtím
(nezamĕğovat s jednofázovým motorem).
2. Pro výkony motorĭ nad 3kW: 3AC 400VD/690VY 50Hz
Toto vinutí umožğuje jak pĥímé spuštĕní motoru, tak dvojité
spuštĕní pĥepínaĆem hvĕzda/trojúhelník.

Ventilátory z plastĤ

Schéma zapojení pro 230 V
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