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Radiaalventilaatorid VCN on ette nähtud kasutamiseks olme- ja ühiskondlike 
ruumide (eluruumid, bürood, kauplused, garaažid, köögid, sanitaarsõlmed ja 
muud ruumid) väljatõmbeventilatsioonis ning neid valmistatakse kooskõlas 
tehniliste tingimustega ТУ У В.2.5-29.2-30637114-010-2004.
Ventilaatorid on mõeldud paigaldamiseks ventilatsioonikanalitesse.
Ventilaatorid on ette nähtud pikaajaliseks tööks ilma elektrivõrgust välja 
lülitamata.

Riikliku standardi ГОСТ 12.2.007.0-75 kohaselt kuuluvad ventilaatorid elektri-
kaitse klassi poolest 1. klassi seadmete hulka.
Ohtlikele detailidele juurdepääsu ja niiskuslekke kaitse aste IP24.

Teisaldatava õhu minimaalne temperatuur võib olla –15 °С, lühiajaliselt ka 
kuni –30 °С, maksimaalne lubatav temperatuur on kuni +50 °С. Ventilaatorit 
läbiv õhk ei tohi sisaldada tolmu, tahkeid lisandeid, kleepaineid ega kiudma-
terjale.

Ventilaatorite ehitust täiustatakse pidevalt, seepärast võib mõningate mude-
lite ehitus käesolevas passis toodud andmetest veidi erineda.

PÕHILISED TEHNILISED NÄITAJAD

Ventilaatorite tähistus, gabariit- ja ühendusmõõtmed ning tehnilised 
andmed on toodud tabelites 1 ja 2 ning joonisel 1.

Radiaalventilaatorite tingmärkide struktuuriskeem

VENTS    x VCN    ТУ У

Kanali läbimõõt:
100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm

Tehniliste tingimuste tähistus:
ТУ У В.2.5-29.2-30637114-010-2004

Ventilaatori tähistuse näide

VENTS 100 VCN – radiaalventilaator paigaldamiseks koos 100 mm  
läbimõõduga ventilatsioonikanaliga.

1 – korpus;
2 – kaas;
3 – kronstein;
4 – kronstein;
5 – tiivik;
6 – isepuuriv kruvi;
7 – kondensaator;
8 – klemmliist;
9 – otsak.
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Ventilaatori 
tüüp

Mõõtmed mm
Mass kg

D L B H

VCN-100 100 355 260 140 3,6

VCN-125 125 355 260 140 3,6

VCN-150 150 400 300 140 4,7

VCN-160 160 400 300 140 4,7

VCN-200 200 400 300 140 4,7

Ventilaa-
tori tüüp

Tootlikkus 
m3/h

Pinge
V/Hz

Vool
A

Võimsus
W

Pöörlemis-
sagedus 

p/min

Müratase 
dBA, 3 m

VCN-100 280 230/50 0,26 58 2500 54

VCN-125 390 230/50 0,26 58 2500 54

VCN-150 600 230/50 0,38 85 2700 58

VCN-160 650 230/50 0,38 85 2700 60

VCN-200 710 230/50 0,38 85 2700 62

Tabel 1

Tabel 2

Joonis 1

OHUTUSNÕUDED

Ventilaatori kasutamisel niisketes tingimustes, mille kaitseaste vastab iseloo-
mustavale tunnusele IP24, tuleb seadet kindlasti kaitsta niiskuse sissetungi-
mise eest.
Võimalikud kaitseabinõud: paigaldage ventilaator kaitsevarju või katusega 
kaetud kohta.

Rakendage vajalikud abinõud, et vältida heitgaaside tungimist ruumidesse 
läbi lahtiste lõõride või tuleohutusseadmete.
Ventilaatorid peab paigaldama ja ühendama kutseline elektrik, kes juhindub 
oma töös kehtivatest normatiivdokumentidest.

Ventilaatori tehnohooldust ja remonti on lubatud teha üksnes pärast venti-
laatori elektrivõrgust väljalülitamist.

Enne ventilaatori sisselülitamist veenduge, et selle tiivikul või korpusel ei ole 
nähtavaid kahjustusi ning ventilaatori korpuses ei ole kõrvalisi esemeid, mis 
võiksid tiiviku labasid vigastada.

Tähelepanu! Ärge kasutage ventilaatorit, kui õhus on plahvatus- või tuleoht-
likke aineid.



VENTILAATORI EHITUS JA ELEKTRIVÕRKU ÜHENDAMINE

Ventilaator koosneb korpusest 1, mille külge on isepuurivate kruvidega 
kinnitatud kaas 2. Korpuse sisemuses on kronsteinidel 3 ja 4 parempoolse 
pöörlemisega tiivik 5, kondensaator 7 ja klemmliist 8 ühefaasilise võrguga 
ühendamiseks. Korpusel on väljalaskeotsak 9, mis tagab ühenduse õhulõõri-
ga. Ventilaatori ühendamine ühefaasilisse elektrivõrku (jn 3) peab toimuma 
statsionaarsesse võrku paigaldatud lüliti abil. Lüliti kontaktide vahekaugus 
peab kõigil poolustel olema vähemalt 3 mm. Ventilaator paigaldatakse verti-
kaalselt. Ventilaatori paigaldamiseks seinale on vaja:
keerata välja isepuurivad kruvid 6 (jn 1); puurida tüüblite paigaldamiseks 
vajalikud augud vastavalt ventilaatori korpusel olevate avade mõõtmetele ja 
kinnitada ventilaator kruviga, lastes toitejuhtme läbi läbiviigupuksiga avause 
ja kinnitades selle klemmliistu külge vastavalt kronsteinil 3 asuvale skeemile 
(jn 1); keerata seina sisse isepuurivad paigalduskruvid koos tüüblitega.

Skeem ühefaasilise mootoriga ventilaatori ühendamiseks  
vahelduvvooluvõrku.

kus
Х – klemmliist;
М – tiiviku elektrimootor;
С – kondensaator.

TARNEKOMPLEKT

Tarnekomplekti kuuluvad järgmised esemed:
– ventilaator;
– tüübel koos isepuuriva kruviga – 4 tk;
– pass;
– pakend.

TEHNOHOOLDUS

Ventilaatori tehnohooldust tohib läbi viia ainult kutseline elektrik.

HOIUTINGIMUSED

Hoidke termoregulaatorit tootjatehase originaalpakendis hea ventilatsiooni-
ga ruumis temperatuuril 5…40 °С, suhteline õhuniiskus ei tohiks olla üle 80% 
(temperatuuril 25 °С).
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Joonis 3

TOOTJA GARANTII

Tootja AS VENTS tagab ventilaatori häireteta töö 12 kuu jooksul alates 
seadme jaemüügi kuupäevast, kui seadme vedamis-, hoidmis-, paigal-
dus- ja kasutuseeskirjadest on kinni peetud.

Müügikuupäeva tähistava märke puudumisel arvestatakse garantiiaega 
valmistamise kuupäevast alates. Kui garantiiajal ilmnevad ventilaatori 
töös valmistaja süüst tingitud rikked, on kasutajal Ukraina tarbijakait-
seseaduse § 14 punkti 9 alusel õigus seade välja vahetada, esitades 
seadme passi, milles on märge seadme müümise kohta.

Seadme väljavahetamine toimub aadressil:
01030 Kiiev, M. Kotsjubinski tn 1.

VASTAVUSTUNNISTUS

Ventilaator VENTS vastab tehnilistele tingimustele ТУ У В.2.5-29.2-
30637114-010-2004 ning on tunnistatud kasutuskõlblikuks.

Mudel   Valmistamiskuupäev
VENTS

Vastuvõtja tempel

Müüdud
Kaubandusettevõtte nimi, kaupluse tempel

Müügikuupäev

V06RU-01


