
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej (z języka angielskiego). 

 

 

 

 

       Wentylatory osiowe strumieniowe 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja montażu. Instrukcja użytkowania. 

 

 
 

 



TJFT/TJHT, TJFU/TJHU – wentylatory osiowe strumieniowe 

TJFT, TJFU – wentylacja 

TJHT, TJHU – wentylacja oraz odciąg dymu 

 

Seria wentylatorów osiowych strumieniowych została 

wyprodukowana zgodnie z wymogami ISO 9001 odnośnie 

produkcji oraz kontroli jakości. Wszystkie komponenty zostały 

przetestowane na końcu procesu produkcji. 

Wszystkie urządzenia dostarczane są w idealnym stanie. Po 

otrzymaniu produktu zalecamy sprawdzić: 

1. Czy wielkość wentylatora jest zgodna z zamówieniem. 

2. Czy model wentylatora jest zgodny z zamówieniem. 

3. Czy informacje umieszczone na tabliczce znamionowej są 

zgodne z wymaganymi: napięcie, częstotliwość… 

 

Wszystkie wentylatory strumieniowe należy zainstalować 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi oraz 

krajowymi normami/przepisami dotyczącymi systemów 

oddymiania. 

 

Instalacja. 

-Podczas instalacji, dla uzyskania optymalnych warunków 

pracy należy zapewnić, że nie ma żadnych przeszkód 

mogących ograniczyć/blokować przepływ powietrza 

(wlot/wylot). 

-Przed podłączeniem zasilania należy zapewnić, że wirnik 

obraca się swobodnie i nie ma przeszkód dla przepływającego 

powietrza. 

-Przed zakończeniem instalacji należy zapewnić, że nie ma 

dostępu do ruchomych elementów wentylatora, oraz że 

system jest z zgodny normami/przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa odnośnie elektrycznych maszyn wirujących. 

 

Podłączenie elektryczne 

-Przed rozpoczęciem instalacji oraz podłączenia wentylatora 

należy zapewnić, że zasilanie elektryczne jest odłączone. 

-Przed wykonaniem podłączenia elektrycznego należy 

zapewnić, że napięcie oraz częstotliwość sieci zasilającej są 

zgodne z tabliczką znamionową wentylatora (maksymalne 

odchylenie od wartości napięcia i częstotliwości wynosi +/-

5%). 

-TJHT, TJHU wentylatory strumieniowe wyposażone są w 

silniki przystosowane do pracy (w sytuacji awaryjnej) w 

wysokiej temperaturze przez poniżej określone okresy czasu: 

F200   200°C / 120 minut 

F300   300°C / 120 minut 

F400   400°C / 120 minut 

Podłączenie silnika do zasilania elektrycznego powinno zostać 

wykonane odpowiednio dobranym przewodem. Np. OMERIN 

typ MA-VAS lub równoważny zgodnie z normą UNE 20431 

(CEI-331). 

-Przed wykonaniem instalacji należy zapewnić, że przewody 

elektryczne są odpowiednie (zgodnie z obowiązującymi 

normami/przepisami) dla maksymalnego prądu pobieranego 

przez wentylator. 

  

 

 

-Jeżeli silniki są wyposażone w akcesoria: ochrona termiczna, 

nagrzewnice, regulatory prędkości, akcesoria te muszą zostać 

odłączone podczas pracy trybu oddymiania. 

-Wszystkie wentylatory strumieniowe należy podłączyć do 

źródła zasilania zgodnie ze schematem znajdującym się w 

puszce przyłączeniowej. 

-Należy sprawdzić, czy uziemienie wentylatora jest wykonane 

poprawnie, do odpowiedniego punktu uziemienia. 

 

Wirnik. 

-Wszystkie wirniki wykonane zostały z wysokiej jakości 

aluminium. 

-Nie wolno zmieniać, ani modyfikować kąta ustawienia 

łopatek. Jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany kąta 

nachylenia łopatek mogą mieć niebezpieczne skutki i 

uniemożliwić prawidłową i zamierzoną pracę wentylatora. 

Jakiekolwiek zamiany produktu powodują utratę gwarancji. 

 

Warunki pracy 

-Seria wentylatorów strumieniowych została zaprojektowana, 

aby wytrzymać pojedyncze awaryjne użycie w zakresie 

poniższej przedstawionych wartości wysokiej temperatury 

przez określony poniżej czas: 

F200   200°C / 120 minut 

F300   300°C / 120 minut 

F400   400°C / 120 minut 

Seria wentylatorów została przetestowana i certyfikowana 

przez niezależne laboratorium Applus, zgodnie z normą  

EN 12101-3/2002. 

-Seria wentylatorów została zaprojektowana do pracy w 

przypadku zagrożenia pożarowego. W związku z tym zaleca się  

sprawdzenie wentylatora minimum raz na sześć (6) miesięcy 

pod względem elektrycznej oraz mechaniczne sprawności. 

-Za każdym razem, gdy wentylator jest sprawdzany należy 

zapewnić, że wirnik obraca się w odpowiednim kierunku, 

zgodnie ze strzałką umieszczoną na obudowie. 

 

Konserwacja. 

-Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia 

wentylatora należy zapewnić, że urządzenie jest odłączne od  

sieci zasilania elektrycznego. 

-Wentylatory do awaryjnego odciągu dymu o wysokiej 

temperaturze mogą stanowić funkcję krytyczną dla ratowania 

życia, dla tego powinny być kontrolowane i konserwowane 

przy pomocy weryfikowalnego systemu, zgodnie z niniejszymi 

instrukcjami. Zalecamy aby wentylatory strumieniowe były 

kontrolowane oraz czyszczone regularnie w celu zapewnienia 

bezpiecznej pracy.  

-Należy zapewnić, że silnik oraz wirnik wentylatora nie 

posiadają kurzu lub zanieczyszczeń, które mogły by 

spowodować pogorszenie chłodzenia lub pogorszenie 

wyważenia wirnika. 

 

 

 

S&P zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez 

uprzedniego zawiadomienia. 

 

 

 

 



SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE 

 

SILNIK JEDNOBIEGOWY       SILNIK DWUBIEGOWY (UKŁAD DAHLANDERA) 

 

 
 

 

 



 

 


