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PL | TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane dla ogólnej wygody naszych klientów. Został on oparty na ogólnych danych dotyczących 
właściwości użytych materiałów konstrukcyjnych i metod pracy znanych nam w momencie wystawienia dokumentu i podlega zatem w każdej chwili zmianie. Prawo do zmiany lub 
uzupełnienia zostaje niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Instrukcje zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie jako wytyczne dla instalacji, eksploatacji, konserwacji i napraw produktu 
wymienionego na stronie tytułowej niniejszego dokumentu. Publikacja ta ma być stosowana do standardowego modelu produktu, typu podanego na pierwszej stronie. W ten sposób 
producent nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszej publikacji do wersji faktycznie dostarczonej do użytkownika. Niniejsza publikacja została 
napisana z wielką starannością. Jednak producent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy zawarte w niniejszej publikacji lub ich konsekwencje.

SPIS TREŚCI
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WPROWADZENIE

Korzystanie z instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do stosowania jako 
wytyczne dla profesjonalnych, dobrze wyszkolonych i 
uprawnionych użytkowników, aby móc bezpiecznie instalować, 
obsługiwać, konserwować i naprawiać produkt wymieniony na 
okładce niniejszego dokumentu.

Piktogramy i symbole
Poniższe piktogramy i symbole są używane w tej instrukcji:

WSKAZÓWKA
Sugestie i zalecenia, aby ułatwić wykonywanie 
zadań i czynności.
UWAGA
Uwaga z dodatkowymi informacjami dla 
użytkownika. Wskazówka zwraca uwagę 
użytkownika na ewentualne problemy.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, które jeśli nie są przeprowadzane z 
należytą ostrożnością, mogą spowodować 
uszkodzenie urządzenia lub spowodować poważne 
obrażenia ciała. 
OSTRZEŻENIE!
Oznacza ryzyko porażenia prądem. 

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Ważne ostrzeżenie aby 
uniknąć pożaru. 
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać z ochrony dróg oddechowych 
podczas wykonywania czynności serwisowych, 
konserwacyjnych i naprawczych, a także podczas 
testów funkcjonalnych. Zalecamy stosowanie 
półmaski oddechowej zgodnej z normą EN 149: 
2001 + A1: 2009, klasa FFP3 (dyrektywa 89/686 / 
EWG).
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać rękawic ochronnych podczas 
wykonywania prac serwisowych, konserwacji i 
naprawy.

Wskazówki tekstowe
Wskazówki oznaczone “-” (myślnik) dotyczą wyliczania. 
Wskazówki oznaczone “•” (punkt) opisują czynności do 
wykonania. 

Serwis i wsparcie techniczne
Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnych regulacji, 
konserwacji lub prac naprawczych, które nie zostały omówione 
w tym podręczniku, należy skontaktować się z dostawcą 
produktu. On zawsze będzie gotowy pomóc Upewnij się, że 
masz pod ręką następujące specyfikacje:
 - nazwa produktu
 - numer seryjny

Informacje te znajdziesz na tabliczce znamionowej urządzenia.

1 WSTĘP

1.1 Identyfikacja produktu

Tabliczka znamionowa zawiera, między innymi, 
następujące dane:
 - nazwa produktu
 - numer seryjny
 - napięcie zasilania i częstotliwość
 - pobór energii

1.2 Ogólny opis

FUA to wentylator odciągowy, który został specjalnie 
zaprojektowany do usuwania dymów spawalniczych i innych 
szkodliwych substancji, takich jak pył, mgła olejowa i spaliny.

Różne typy wentylatorów są przeznaczone i zaprojektowane do 
użytku z ramionami odciągowymi, jednostkami filtrującymi i 
systemami odciągania spalin w pojazdach.

1.3 Kombinacje produktu

Wentylatory FUA można stosować w różnych 
układach odciągu dymów spawalniczych i układach 
wydechowych pojazdów firmy Plymovent. 

Poniższa tabela pokazuje, jaki rodzaj dodatkowego wspornika 
montażowego potrzebujesz w określonej konfiguracji. 

Typ 
wentylatora Zastosowanie Uchwyt 

montażowy
Ogólne

FUA-1800
FUA-2100 +

Montaż (wolnostojący), 
ścienny lub sufitowy 
(uniwersalny)

 MB-FUA/S1

FUA-3000
FUA-4700 +

Montaż (wolnostojący), 
ścienny lub sufitowy 
(uniwersalny)

 MB-FUA/S2

Ramię odciągowe/wysięgnik

FUA-1800
FUA-2100 + 

KUA-160
KUA-200
Junior LM-2
EconomyArm

Nie wymaga 
wspornika 
(bezpośredni 
montaż na 
wsporniku 
ramienia)

FUA-1800
FUA-2100 +

MultiSmart Arm-125
MultiSmart Arm-160
MultiSmart Arm-200
FlexMax
UK “Plymoth”
Wysięgnik FEB (wydech 
pojazdu)
Wysięgnik EB (wydech 
pojazdu)

 MB-FUA/C1

FUA-3000 +

MSA-200
FlexMax
UK “Plymoth”
Wysięgnik FEB
Wysięgnik EB

 MB-FUA/C2

FUA-3000 + KUA-200
MultiSmart Arm-200  MB-FUA/C2

Podłączenie kanału / centralny system odciągowy
FUA-1800
FUA-2100 + Połączenie kanałowe  MB-FUA/S1

FUA-3000
FUA-4700 + Połączenie kanałowe  MB-FUA/S2

Systemy odciągu spalin

FUA-1800
FUA-2100 +

System zwijania/
rozwijania węża (wydech 
pojazdu) 

 FEF-KIT

1.4 Opcje i akcesoria

Następujące produkty można otrzymać jako opcję i/lub 
akcesoria:
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Typ wentylatora Typ opcji
Adapter filtr - wentylator 

FUA-2100: FF-FAN/S
FUA-3000:

FF-FAN/B
FUA-4700:

Kształtka wylotowa z prostokąta na koło
FUA-3000: OL-250/FUA-3000 (Ø 250 mm)

FUA-4700:
OL-250/FUA-4700 (Ø 250 mm)
OL-315/FUA-4700 (Ø 315 mm)

Miękki element przyłączeniowy zapewniający połączenie z 
kanałem bez hałasu i wibracji

FUA-1800:
SC-160 (wlot/wylot Ø 160 mm)

FUA-2100:
FUA-3000:

SC-250 (wlot/wylot Ø 250 mm)
FUA-4700:
FUA-4700: SC-315 (wylot Ø 315 mm)

1.5 Specyfikacja techniczna

Konstrukcja silnika IE2
Prędkość obrotów 2800 obr./min
Klasa izolacji F
Klasa ochrony IP 55
Maks. start/stop na 
godzinę

30

Maks. temperatura 
przepływu powietrza

80°C

Poziom hałasu zgodny z
ISO 3746 (podłączony 
kanał)
 - FUA-1800
 - FUA-2100
 - FUA-3000
 - FUA-4700

64 dB(A)
66 dB(A)
68 dB(A)
66 dB(A)

Dostępne napięcia 
przyłączeniowe:
 - FUA-1800
 - FUA-2100
 - FUA-3000
 - FUA-4700

(wszystkie wentylatory pracują 
na częstotliwości 50 Hz)

230-400V/3ph
230V/1ph | 230-400V/3ph
230-400V/3ph
230-400V/3ph

Pobór energii:
 - FUA-1800
 - FUA-2100
 - FUA-3000
 - FUA-4700

0,55 kW
0,75 kW
1,1 kW
2,2 kW

Prąd znamionowy:
 - FUA-1800
 - FUA-2100
 - FUA-3000
 - FUA-4700

1 ph:

5 A

3 ph:
1,4-1,5 A
1,9-2 A
2,5-2,7 A
4,8-4,9 A

Zapoznaj się ze specyfikacją produktu w dostępnych 
kartach produktu.

1.6 Wymiary

Zobacz Rys. 0.I na stronie 9.

1.7 Spadek ciśnienia

Zobacz Rys. 0.II na stronie 10.

1.8 Warunki pracy 

Min temperatura pracy 5°C
Nominalna temperatura pracy 20°C
Max temperatura pracy 40°C
Maksymalna wilgotność względna 80%

2 OPIS PRODUKTU

2.1 Komponenty

Produkt składa się z następujących głównych podzespołów:

Rys. 2.1 & Rys. 2.2
A Wylot powietrza
B Silnik
C Obudowa
D Wlot powietrza
E Wirnik wentylatora

Rys. 2.1 

C

E

D

A

B

Główne komponenty FUA-1800/2100

Rys. 2.2 

A
C

D

E

B

Główne komponenty FUA-3000/4700

2.2 Użytkowanie

Wentylatory FUA przeznaczone są do odciągu 
dymów spawalniczych, mgły olejowej oraz spalin 
samochodowych w układzie odciągowym. 

Powietrze jest zasysane przez wlot i wydmuchiwane przez 
wylot. 
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Wentylatory przystosowane są do podłączenia do:
 - jednego lub więcej1 ramion odciągowych lub wysięgników
 - systemu filtrów
 - układu wydechowego pojazdu

2.2.1 Sterownik

Plymovent dostarcza różne urządzenia sterujące do sterowania 
wentylatorem. Zapoznaj się z instrukcją wybranego urządzenia 
sterującego.

3 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
uszkodzenia produktu lub zranienia spowodowane 
przez ignorowanie zasad bezpieczeństwa zawartych 
w niniejszej instrukcji, lub zaniedbania podczas montażu, 
użytkowania, konserwacji i naprawy produktu wymienionego 
na okładce niniejszego dokumentu oraz wszelkich 
odpowiadających akcesoriów. 
Specyficzne warunki pracy lub używane akcesoria mogą 
wymagać dodatkowych instrukcji bezpieczeństwa. Natychmiast 
skontaktować się z dostawcą, jeśli wykryjesz potencjalne 
zagrożenie podczas używania produktu.

Użytkownik produktu jest zawsze w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i lokalnych 
przepisów bezpieczeństwa. Należy przestrzegać 
wszystkich instrukcji i obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa.

Instrukcja użytkowania
 - Każda osoba pracująca przy urządzeniu musi być zapoznana 
z tą instrukcją i bezwzględnie jej przestrzegać. Organy 
zarządzające powinny przeszkolić personel zgodnie z 
instrukcją i przestrzegać wszelkich zaleceń w niej zawartych. 

 - Nie należy zmieniać kolejność poszczególnych czynności do 
wykonania.

 - Zawsze należy przechowywać instrukcję wraz z urządzeniem. 

Użytkownicy
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez 
upoważnionych, przeszkolonych i wykwalifikowanych 
użytkowników. Personel tymczasowy lub w trakcie szkolenia 
może użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem i na 
odpowiedzialność wykwalifikowanych inżynierów. 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem2

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do odciągania gazów 
i cząstek uwalnianych podczas najczęstszych procesów 
spawalniczych oraz do odciągania spalin samochodowych.. 
Używanie produktu do innych celów jest uważane za niezgodne 
z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne szkody czy obrażenia wynikające z 
takiego użytkowania. Urządzenie zostało wyprodukowane 
zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa. Użytkować wyłącznie urządzenie w 
doskonałym stanie technicznym zgodnie z przeznaczeniem i 
niniejszą instrukcją obsługi.

Specyfikacja techniczna
Nie należy zmieniać specyfikacji podanych w niniejszej 
instrukcji. 

1. W zależności od konkretnego typu i konfiguracji 

2. "Zastosowanie", jak opisano w EN ISO 12100-1 jest to użycie, do którego 
wyrób techniczny jest dostosowany w sposób określony przez producenta, 
łącznie ze wskazówkami określonymi w broszurze sprzedaży. W przypadku 
wątpliwości jest to zastosowanie, które można wywnioskować z budowy 
konstrukcji, modelu i funkcji produktu technicznego, które uważa się za 
normalne. Praca urządzenia w granicach jego przeznaczenia obejmuje także 
przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.

Modyfikacja
Modyfikacja (części) produktu nie jest dozwolona.

Instalacja
 - Montaż tego produktu może być wykonany wyłącznie przez 
autoryzowany, przeszkolony i wykwalifikowany personelu. 

 - Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z lokalnie 
obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić zgodność z 
regulacjami EMC. 

 - Podczas instalowania urządzenia należy stosować środki 
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy 
to wszystkich osób znajdujących się na miejscu pracy 
podczas instalacji.

 - Podczas pracy na wyższym poziomie niż 2 metry używaj 
zabezpieczeń do pracy na wysokości (mogą obowiązywać 
lokalne ograniczenia). 

 - Nie instaluj produktu przed wejściami i wyjściami, które są 
przeznaczone do wykorzystania przez służby ratunkowe. 

 - Należy uważać na wszelkie przewody gazowe, wodne i 
elektryczne.

 - Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony. 
 - Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie należy 
wykonywać montażu urządzenia pod wpływem narkotyków, 
alkoholu czy leków. 

 - Powietrze zawierające cząstki chromu, niklu, berylu, kadmu, 
ołowiu itp. nie powinno być używane w obiegu zamkniętym. 
Musi być zawsze wyrzucane na zewnątrz.

Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Nie należy używać produktu 
do:
 - polerowania w połączeniu ze szlifowaniem oraz 
spawania lub innych aplikacji, które generują iskry 
(włókna z tarcz polerskich lub ściernych są wysoce łatwopalne i 
stwarzają wysokie ryzyko pożaru filtra w przypadku powstania na 
iskry).

 - żłobienia łukowego
 - odciągania i filtrowania łatwopalnych, żarzących 
się lub palących cieczy oraz elementów stałych

 - odciągania agresywnych oparów (na przykład 
kwasu solnego) lub ostrych elementów

 - odsysanie cząstek pyłu, które uwalniają się 
podczas spawania powierzchni pokrytych 
preparatem gruntującym

 - odciągania papierosów, cygar, oleju i innych 
płonących cząstek, obiektów i kwasów

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie używać produktu 
do działań grożących wybuchem, np.:
 - cięcia aluminium laserem
 - szlifowania aluminium i magnezu
 - w środowisku wybuchowym lub przy 
występowaniu wybuchowych substancji lub gazów

OSTRZEŻENIE!
Nie należy używać produktu do:
 - odciągania gorących gazów (więcej niż 70°C bez 
przerwy)

 - natryskiwania ogniowego
 - mgła olejowa
 - ciężka mgła olejowa w oparach spawalniczych
 - wydobycie cementu, trocin, pyłu drzewnego itp.

 - Należy kontrolować urządzenia i sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń. Sprawdzić działanie zabezpieczeń. 

 - Podczas użytkowania urządzenia należy stosować środki 
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy 
to wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy.
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 - Sprawdzić środowisko pracy. Nie dopuszczaj osób 
nieuprawnionych do wejścia w obszar pracy urządzenia. 

 - Produkt należy chronić przed wodą i wilgocią.
 - Upewnij się, że pomieszczenie jest zawsze wystarczająco 
wentylowane; Dotyczy to zwłaszcza ograniczonych 
przestrzeni.

 - Upewnij się, że w warsztacie, w pobliżu produktu, znajduje 
się wystarczająca ilość gaśnic przeciwpożarowych 
(zatwierdzona odpowiednio dla klas pożarowych ABC). 

 - Nie zostawiaj żadnych narzędzi ani innych przedmiotów w 
urządzeniu lub na nim. 

Obsługa, konserwacja i naprawy
 - Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby 
uniknąć zranienia. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących 
się w miejscu pracy.

 - Nie zostawiaj żadnych narzędzi w lub na produkcie. 
 - Podczas pracy na wyższym poziomie niż 2 metry używaj 
zabezpieczeń do pracy na wysokości (mogą obowiązywać 
lokalne ograniczenia).

UWAGA
Przed rozpoczęciem obsługi, konserwacji i/lub prac 
naprawczych należy:
 - całkowicie odłączyć wentylator od sieci 
energetycznej

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych oraz 
rękawice ochronne podczas serwisowania, 
konserwacji i napraw urządzenia.

4 INSTALACJA

4.1 Narzędzia i wymagania

Do zainstalowania wentylatora potrzebne są 
następujące warunki i narzędzia:
 - podstawowe narzędzia
 - narzędzia elektryczne

4.1.1 Elementy pozyskiwane lokalnie

Jeśli dotyczy:
 - sprzęt do montażu wspornika montażowego 
MB-FUA/S1 lub MB-FUA/S2

4.2 Rozpakowanie

Sprawdzić czy produkt jest kompletny. Opakowanie 
zawiera:
 - wentylator odciągowy zawierający siatkę wlotową 
3 mm

 - kołnierz przyłączeniowy z siatką

4.2.1 Wspornik montażowy

MB-FUA/S1 lub MB-FUA/S2
 - uchwyt montażowy
 - kołnierz przyłączeniowy z siatką (tylko typ S1)
 - zacisk rurowy (4)
 - elementy konstrukcyjne

MB-FUA/CS lub MB-FUA/C2
 - uchwyt montażowy
 - kołnierz przyłączeniowy (tylko typ C1)
 - elementy konstrukcyjne

4.2.2 Opcje i akcesoria

OL (kształtka wylotowa)
 - kształtka wylotowa z prostokąta na koło

SC (miękkie połączenie)
 - element przyłączeniowy
 - opaska zaciskowa (2)

4.3 Montaż

Zależy od konkretnej konfiguracji, w jaki sposób 
należy zainstalować wentylator. Tabela w akapicie 
1.3 pokazuje różne możliwości. 

Instalacja wentylatora (D) Przejdź do pkt.:
 - na MB-FUA/S1 lub MB-FUA/S2 4.3.1
 - na MB-FUA/C1 lub MB-FUA/C2 4.3.2
 - bezpośrednio na wsporniku 
ramienia

4.3.4

 - typ FUA-1800/2100 w systemie 
kanałowym

4.3.5

 - typ FUA-3000/4700 w systemie 
kanałowym

4.3.5

 - na FEF-KIT zapoznaj się z 
odpowiednią instrukcją 
systemu zwijania/
rozwijania węża

4.3.1 Wentylator na MB-FUA/S1 lub MB-FUA/S2 

Aby zainstalować wentylator na wsporniku, wykonaj 
następujące czynności.

Rys. 4.1
• Jeśli dotyczy: użyj zacisków rurowych (B), aby zamontować 

wspornik w żądanej pozycji3. 
• Zainstaluj wentylator na wsporniku za pomocą 

dostarczonych elementów konstrukcyjnych. 
• Dokręć śruby (A).

Rys. 4.1 

A (x 4)

B (x 4)

Wentylator na wsporniku montażowym MB-FUA/S1 lub 
MB-FUA/S2

Ten wspornik montażowy umożliwia również 
instalację do góry nogami. 

Jeśli chcesz zmienić położenie wylotu wentylatora, przejdź do 
paragrafu 4.3.3.

3. Elementy konstrukcyjne do montażu zacisków rurowych nie są dołączone; 
zależą od rodzaju ściany, podłogi lub sufitu
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4.3.2 Wentylator na MB-FUA/C1 lub MB-FUA/C2

Aby zainstalować wentylator na wsporniku, wykonaj 
następujące czynności.

Rys. 4.2
• Użyj otworów montażowych (A) z odpowiednimi 

elementami konstrukcyjnymi4, aby zainstalować wspornik 
w żądanym miejscu na ścianie. 

• Zainstaluj wentylator na wsporniku za pomocą 
dostarczonych elementów konstrukcyjnych. 

• Dokręć śruby (B).

Rys. 4.2 

B (x 4)

A

Wentylator na wsporniku montażowym MB-FUA/C1 lub 
MB-FUA/C2 

4.3.3 Pozycja wylotu wentylatora

W razie potrzeby możesz zmienić położenie wylotu 
wentylatora. Zobacz Rys. 0.III na stronie 10, możliwe 
kierunki wylotu. 

Aby zmienić położenie wylotu, wykonaj następujące czynności.

Rys. 4.3
• Określ żądaną pozycję wylotu.
• W razie potrzeby: poluzuj śruby (A), aby zdemontować 

płytę silnika. 
• Obróć silnik na żądaną pozycję.
• Ponownie wkręć śruby i mocno je dokręć. 

Rys. 4.3 

A (6x)

Zmiana pozycji wylotu

4. Elementy konstrukcyjne nie są dołączone; zależą od rodzaju ściany, podłogi lub 
sufitu

4.3.4 Wentylator bezpośrednio na ramieniu 
odciągowym/wysięgniku

Aby zainstalować wentylator na wsporniku, wykonaj 
następujące czynności.

Rys. 4.4
• Poluzuj śruby siatki wlotowej (A).
• Umieść wentylator wraz z siatką wlotową na wsporniku 

ramienia. 
• Ponownie wkręć śruby (B) i mocno je dokręć. 

Rys. 4.4 

A

B (4x)

Wentylator na wsporniku ramienia

4.3.5 Połączenie kanałowe

Zalecamy zainstalowanie miękkiego połączenia (patrz paragraf 
1.4) pomiędzy wlotem/wylotem wentylatora a kanałem, aby 
zredukować hałas i wibracje wentylatora oraz aby uniknąć 
uszkodzenia kanału. 

Aby zainstalować miękkie połączenia, wykonaj następujące 
czynności.

FUA-1800/2100

Rys. 4.5
• Poluzuj śruby siatki wlotowej (A) i zdejmij siatkę wlotową.
• Zamontuj kołnierz łączący z kratką5 (B) za pomocą śrub 

kratki wlotowej. 
• Dokręć śruby.
• Wsuń miękkie połączenia (C+F) na wlocie i wylocie 

wentylatora. 
• Zamocuj je opaską zaciskową (D+E) po obu stronach.
• Dokręć opaski zaciskowe.

UWAGA
W przypadku, gdy wentylator nie jest zainstalowany 
bezpośrednio obok systemu filtrującego (jeśli taki 
jest), upewnij się, że kanał wyciągowy jest 
odpowiednio podparty.

5. Dostarczane z wentylatorem
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Rys. 4.5 

D

B

F

A

C

E

Połączenie kanałowe FUA-1800/2100

FUA-3000/4700

Rys. 4.6
• Poluzuj śruby siatki wlotowej (A) i zdejmij siatkę wlotową.
• Zamontuj przejście wylotowe (F) za pomocą śrub kratki 

wylotowej. 
• Dokręć śruby.
• Wsuń miękkie połączenie (B) na wlot wentylatora. 
• Nasuń kolejne miękkie połączenie (E) na przejście 

wylotowe (F). 
• Zamocuj miękkie złącza za pomocą zacisków węża (C+D) 

po obu stronach.
• Dokręć opaski zaciskowe.

Rys. 4.6 

C

D

E

F

A

B

Połączenie kanałowe FUA-3000/4700

4.4 Podłączenie elektryczne

OSTRZEŻENIE!
Upewnij się, że urządzenie nadaje się do 
podłączenia do lokalnej sieci elektrycznej. 
Informacje na temat napięcia zasilania i 
częstotliwość można znaleźć na tabliczce 
znamionowej.  

Domyślne ustawienie wentylatorów 3-fazowych to 400V. Jeśli 
napięcie sieciowe wynosi 230 V, należy zmienić okablowanie 
zgodnie z instrukcjami na tabliczce znamionowej.

Jeśli to konieczne: 
• Zmień okablowanie z 400V na 230V. 

4.4.1 Sterownik

Istnieje wiele sposobów sterowania wentylatorem. 

Aby podłączyć sprzęt sterujący, wykonaj następujące 
czynności.

• Podłącz wentylator do wybranego urządzenia sterującego 
zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej na 
silniku.

• Podłącz urządzenie sterujące do sieci zgodnie z 
dostarczonym oddzielnie schematem elektrycznym. 

Strzałka na obudowie wentylatora wskazuje prawidłowy 
kierunek obrotów silnika. Obrót jest widoczny przez siatkę 
silnika.

• Upewnij się, że kierunek obrotów silnika jest prawidłowy. 
• W razie potrzeby odwróć połączenie faz.

5 UŻYTKOWANIE

Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z wybranym 
sprzętem sterującym, jak sterować wentylatorem. 

6 OBSŁUGA

Wentylatory nie wymagają specjalnej konserwacji. 

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wentylator nie działa (prawidłowo), zapoznaj 
się z poniższą listą kontrolną, aby sprawdzić, czy 
możesz samodzielnie naprawić usterkę. Jeżeli nie 
będzie to możliwe, należy skontaktować się z 
dostawcą.

OSTRZEŻENIE!
Podczas wykonywania poniższych czynności:
 - Najpierw wyłącz zasilanie wentylatora
 - Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, które są 
opisane w rozdziale 3

Objawy Problem Możliwa 
przyczyna

Rozwiązanie

Silnik nie 
uruchamia się

Wentylator 
nie działa

Brak kabla 
zasilającego

Podłącz zasilanie

Kabel zasilający 
jest uszkodzony

Napraw lub wymień 
kabel zasilający

Luźne styki Dokręć styki

Uszkodzony 
wyłącznik 
silnika

Wymień wyłącznik 
silnika

Uszkodzony 
silnik

Napraw lub wymień 
silnik

Wentylator 
szumi ale nie 
działa

Wydajność 
odciągu jest 
niezadowala-
jąca lub nie 
ma jej wcale

Silnik pracuje 
na 2 fazach 
zamiast na 3

Napraw przyłącze 
faz

Kondensator 
silnika 
uszkodzony lub 
niepodłączony 
(dotyczy tylko 
silników 
1-fazowych)

Podłącz lub wymień 
kondensator silnika
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Objawy Problem Możliwa 
przyczyna

Rozwiązanie

Silnik 
niezadowala-
jąca się 
automatycz-
nie

Wentylator 
nie działa

Wyłącznik 
silnika jest 
aktywny

Odczekaj chwilę, aż 
wentylator 
ostygnie. Upewnij 
się, że ustawienie 
wyłącznika silnika 
jest prawidłowe 
(patrz schemat 
elektryczny).

Uszkodzony 
silnik

Napraw lub wymień 
silnik

Słaba 
wydajność 
odciągu

Wentylator 
nie 
funkcjonuje 
prawidłowo

Odwrócony 
kierunek 
obrotów silnika 
(dotyczy tylko 
silników 
3-fazowych)

Zmień kierunek 
obrotów 
wentylatora

Uszkodzony 
silnik

Napraw lub wymień 
silnik

Wentylator jest 
zanieczysz-
czony

Wyczyść łopatki 
wentylatora

Odciąg 
fałszywego 
powietrza

Uszkodzony lub 
zużyty materiał 
uszczelniający

Wymień materiał 
uszczelniający

Wibracje w 
wentylatorze

Wentylator 
nie jest 
stabilny

Brak równowagi 
w wentylatorze

Wyczyść łopatki 
wentylatora

8 CZĘŚCI ZAMIENNE

Dla tego produktu są dostępne następujące części 
zamienne;

FUA-1800 | FUA-2100
 - zobacz rysunek Rys. 0.IV na stronie 11

FUA-3000 | FUA-4700
 - zobacz rysunek Rys. 0.V na stronie 12

9 SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Zapoznaj się z oddzielnie dostarczonym schematem 
elektrycznym.

10 UTYLIZACJA

Urządzenie po zakończeniu okresu eksploatacji 
należy zutylizować zgodnie z lokalnymi, 
obowiązującymi przepisami prawa

DEKLARACJA CE

Deklaracja zgodności CE dla maszyn
My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 
1812 RK Alkmaar, Holandia, niniejszym 
oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że 
produkt (-y):
 - FUA-1800
 - FUA-2100
 - FUA-3000
 - FUA-4700

którego dotyczy niniejsza deklaracja, są zgodne z warunkami 
następujących dyrektyw:
 - Dyrektywa maszynowa 2006/42 EC
 - EMC 2014/30 EC
 - LVD 2014/35 EC
 - Dyrektywą ErP 2009/125 EC

Podpis:

Nazwisko: M.S.J. Ligthart
Funkcja: Product Manager
Data wydania:  1 lipca 2020 r.

Instalacja jest zdefiniowana jako połączenie kilku gotowych produktów 
lub komponentów, które montuje instalator w danym miejscu. Różne 
części instalacji są przeznaczone do wspólnego działania w określonym 
środowisku i wykonywania określonego zadania. Cała instalacja musi 
być zgodna z odpowiednimi dyrektywami i normami. Instrukcje 
montażu podane przez producenta, jak również cała metoda instalacji, 
muszą być zgodne z dobrymi praktykami inżynierskimi w kontekście 
instalacji, a także zasadami montażu. Biorąc pod uwagę powyższe, 
instalator będzie odpowiedzialny za ukończenie instalacji i wydanie 
ostatecznej deklaracji zgodności CE.
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ZAŁĄCZNIK

Rys. 0.I Wymiary

A

C

H

B

B

G

F

E

D

FUA-1800/2100

E

F

G

H

I

A

B

C

D

FUA-3000/4700

FUA-1800 FUA-2100

mm mm

A Ø 160 Ø 160

B Ø 160 Ø 160

C 122 122

D 330 353 

E 455 mm 455

F 244 mm 244

G Ø 160 Ø 160

H 433 433 mm

I 201 201 mm

Wirnik wentylatora:

Średnica Ø 300 Ø 300

Szerokość 25 60

FUA-3000 FUA-4700

mm mm

A 201 205

B 274 348 

C Ø 250 Ø 245

D 142 142 

E 410 480 

F 228 258 

G 583 733 

H 247 297 

I 512 591 

Wirnik wentylatora:

Średnica Ø 320 Ø 380

Szerokość 60 45
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ZAŁĄCZNIK

Rys. 0.II Spadek ciśnienia

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
B

A

FUA-4700FUA-3000

FUA-2100

FUA-1300

FUA-1800

A = Ciśnienie statyczne (Pa)
B = Przepływ powietrza (m3/h)

Rys. 0.III Zmienna pozycja wylotowa
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ZAŁĄCZNIK

Rys. 0.IV Części zamienne FUA-1800/2100

0000100580
0000100581
0000100582

0000100591
0000100592
0000100593

0000100585
0000100586

0000100597

0000101944

0000100588

FUA-1800 Części zamienne
0000100251 Płyta silnika FUA-1800/TEV-585 (IEC)
0000100581 Wirnik wentylatora FUA-1800 (IEC)
0000100585 Kołnierz wlotowy FUA-1800
0000100588 Kratka wylotowa FUA-1800/2100
0000100591 Silnik 0,55 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)
0000100597 Siatka wlotowa (drobna) FUA-1800/2100
0000101944 Kołnierz przyłączeniowy z siatką

FUA-2100 Części zamienne
0000100252 Płyta silnika FUA-2100/2700/TEV-585 (IEC)
0000100582 Wirnik wentylatora FUA-2100/2700 (IEC)
0000100586 Kołnierz wlotowy FUA-2100 (IEC) / FUA-

2700 (NEMA)
0000100588 Kratka wylotowa FUA-1800/2100
0000100592 Silnik 0,75 kW; 230-400/460V/3ph/50-60Hz 

(IEC)
0000100593 Silnik 0,75 kW; 115-230V/1ph/50-60Hz 

(IEC)
0000100597 Siatka wlotowa (drobna) FUA-1800/2100
0000101944 Kołnierz przyłączeniowy z siatką
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ZAŁĄCZNIK

Rys. 0.V Części zamienne FUA-3000/4700

0000100583
0000100584

0000100594
0000101348

FUA-3000 Części zamienne
0000100253 Płyta silnika FUA-3000 (IEC)
0000100583 Wirnik wentylatora FUA-3000 (IEC)
0000100594 Silnik 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

FUA-4700 Części zamienne
0000100584 Wirnik wentylatora FUA-4700 (IEC)
0000101348 Silnik 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)
0000102528 Płyta silnika FUA-4700/TEV-585 (IEC)
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