
Trubkový zásuvný ventilátor REW 90 K, REW 150/2 a REW 200.. 

MONTÁŽ A PROVOZNÍ PŘEDPIS ČÍSLO 90647 

Pro zajištění bezporuchové funkce a z důvodu vlastní bezpečnosti je nutné důkladné 
prostudování a respektování všech níže uvedených předpisů. 

 PŘÍJEM VÝROBKU
Ihned při dodání zásilky pečlivě zkontrolujte, jestli není poškozená, a jestli se jedná o správný
typ zařízení. Pokud zjistíte poškození, ihned jej oznamte transportní společnosti. V případě
pozdějších reklamací nemůže být případným požadavkům vyhověno.

 USKLADNĚNÍ
Aby bylo zamezeno působení škodlivých vlivů na výrobek, který je uskladněn delší dobu, je
třeba učinit následující opatření: ochrana motoru prostřednictvím suchého, vzduchotěsného a
prachotěsného balení (umělohmotný sáček s vysoušedly a indikátory vlhkosti). Místo
uskladnění musí být bez otřesů, chráněno před proniknutím vody a bez výkyvů teploty.

V případě několikaletého skladování resp. nečinnosti motoru musí být před uvedením motoru 
do provozu provedena kontrola skladovacího místa a eventuálně jeho změna. Dodatečně je 
provedena elektrická zkouška podle VDE 0701 resp. VDE 0530. 
V případě dalšího odeslání výrobku (především na větší vzdálenosti) je nutné zkontrolovat, 
jestli je balení vhodné pro požadovaný druh přepravy. 
Poškození, jejichž příčina tkví v nevhodném transportu, uskladnění nebo uvedení do provozu, 
jsou prokazatelná a nepodléhají poskytnuté záruce. 

 OBLAST POUŽITÍ
Ventilátory jsou vhodné pro pohánění normálního nebo lehce prašného, méně agresivního a
vlhkého vzduchu, při teplotách od -20oC do +40oC (REW 200.. při teplotách od -20oC do
+50oC) a pro použití v oblasti jejich charakteristiky výkonu.
Při provozu za ztížených podmínek jako je např. vysoká vlhkost, delší doba nečinnosti
motoru, silné znečištění, nadměrné zatížení způsobené klimatickými, technickými či
elektronickými vlivy, je nutné zjistit, zda je možné ventilátor použít, neboť sériové provedení
ventilátoru není za těchto okolností vhodné. Jiné použití, než pro které je ventilátor určen, je
nepřípustné. Zařízení nesmí být používáno venku nebo v kontaktu s vodou.

 POUŽITÍ PŘI VENTILACI PROSTORU
Předpokladem pro dosažení očekávaného výkonu ventilátoru je promyšlený přívod vzduchu.
Při provozu míst pro spalování v odvětrávaných prostorech, které jsou závislé na komínu,
musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu při všech provozních podmínkách.

 VÝKONOVÉ PARAMETRY
- Elektrické hodnoty
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Informace o elektrických hodnotách jsou uvedeny na výrobním štítku. Reálnost těchto 
hodnot je vyzkoušena na místě dle daných okolností.  

- Vzduch

Výkonové hodnoty ventilátorů jsou zjišťovány ve zkušebnách podle DIN 24163 část 3. 
Hodnoty platí pro normální provedení s neomezeným přívodem a odvodem vzduchu. Odlišná 
provedení nebo nevhodné podmínky vestavění či provozu mohou způsobit omezení výkonu 
ventilátoru.  

Při reverzním (zpětném) chodu (pouze REW 150/2, REW 200..) je třeba počítat s cca. 40% 
omezením výkonu. 

- Akustika

Údaje o hluku se rovněž vztahují na výše popsané provedení. Varianty obalů, nevhodné 
provozní podmínky, vlivy okolního prostředí a další mohou vést ke zvýšení uvedených 
hodnot. 

Pozor: Plného výkonu ventilátoru je dosaženo pouze tehdy, pokud je umožněn volný přívod a 
odvod vzduchu. Pro dostatečné chlazení motoru musí být zajištěno, aby plocha pro proudění 
vzduchu měla velikost min. 30 % profilu ventilátoru. 

 OCHRANA PŘED DOTYKEM
Při zabudování ventilátoru je třeba respektovat platná nařízení týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bezpečnostně technické požadavky zákona o bezpečnosti zařízení.
Musí být zamezeno kontaktu s rotujícími částmi; popř. je nutné používat ochranné vybavení
dle DIN VDE 0700 T.1, T. 234.
Ventilátor je třeba zabezpečit proti proniknutí cizích těles. Za nehody, které jsou způsobeny
v důsledku chybějícího ochranného vybavení, je zodpovědná osoba, jež ventilátor instalovala.

 REGULACE POČTU OTÁČEK
U zařízení REW 150/2 a REW 200.. je možné regulovat počet otáček prostřednictvím snížení
napětí. Vhodné ovladače a regulátory otáček jsou nabízeny v programu příslušenství.
Při regulaci otáček je třeba respektovat povolenou maximální teplotu pohonného zařízení.

Pozor: Použití cizího výrobku může především u elektronických přístrojů způsobit funkční 
problémy, poruchy regulátoru a/nebo ventilátoru. Při použití regulátorů a ovladačů, které 
nebyly schváleny ze strany HELIOSU, není možné uplatnit nároky na záruku. 

- Hladina hluku

Hodnoty hluku uvedené v katalogu se po zabudování ventilátoru mohou značně odlišovat, 
neboť hladina akustického zvuku je závislá na absorpční schopnosti prostoru, situaci 
vestavění a dalších faktorech. Hladinu hluku lze snížit použitím tlumičů hluku a snížením 
počtu otáček.  

2 

ve
nti

lat
ory

-he
lio

s.c
z

Ventila vzduchotechnika s.r.o., Světova 1041/9, Praha 8, 180 00 
www.ventilatory-helios.cz, ventila@ventila.cz 

tel.(+420) 284 68 60 50



 PŘÍSLUŠENSTVÍ, SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PRVKY
Používání příslušenství, které nedoporučuje či nenabízí spol. HELIOS, není povoleno.
Poškození vzniklá v důsledku používání jiného příslušenství nepodléhají záruce.

 ÚDRŽBA
Pozor: před zahájením veškerých prací přístroj odpojte kompletně ze sítě.
Nadměrné usazování nečistot, prachu, mazu apod. na oběžném kole, ochranné mřížce a
především v prostoru mezi krytem a oběžným kolem je nepřípustné a je nutné tomu zabránit
periodickým čištěním. Dále je třeba zajistit, aby byla uvolněná místa pro odtok kondenzátu.
Motory jsou opatřeny bezúdržbovými, trvale namazanými kuličkovými ložisky. Za
normálních provozních podmínek by měly být znovu namazány po uběhnutí cca. 20.000
provozních hodin, spíše by však měly být vyměněny. Stejným způsobem se postupuje i
v případě nečinnosti nebo uskladnění po dobu delší než 2 roky.
Jestliže zařízení převezme důležitou funkci z hlediska zásobování, je třeba provádět údržbu
v maximálně 6-ti měsíčních rozestupech, a vždy v případě uvedení do provozu po delší době
nečinnosti.

 MONTÁŽ
Přístroj je izolován pomocí přiložených pěnových pásů kolem stěny trubky. Je nutné dbát na
dostatečně pevné umístění ventilátoru v trubce. Při zabudování do nakloněné nebo kolmé
polohy je nutné zajistit ventilátor proti vyklouznutí.

Pozor: při montáži je třeba dbát na to, aby byl kryt ventilátoru buď vyztužený, nebo upnutý, 
tak aby se zamezilo styku s oběžným kolem. 

 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Pozor: všechny práce provádějte pouze tehdy, když zařízení není připojeno k elektrickému
proudu.

Elektrické připojení smí zapojit pouze autorizovaný odborník na elektřinu. 
Je nutné bezpodmínečně respektovat případné bezpečnostní a instalační předpisy a předpisy 
pro údržbu. Je nutné použít na všech pólech oddělený síťový spínač s minimálně 3 mm 
vzdáleností kontaktů. 

Jmenovité napětí a frekvence se musí shodovat s údaji uvedenými na výrobním štítku. Přívod 
elektrické energie je proveden tak, aby se při případném proniknutí vody nedostala žádná 
voda podél vedení. Další pracovní postupy jsou uvedeny v odstavci ,,Uvedení do provozu“. 

 UVEDENÍ DO PROVOZU
- Je nutné provést následující kontrolní postupy:

• Přezkoušení, zda byl ventilátor namontován podle určení.
• Srovnání síťového napětí a frekvence s údaji o výkonu uvedenými na

výrobním štítku.
• Přezkoušení, zda je ventilátor dostatečně upevněn.
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• Přezkoušení všech dílů, především šroubů, matek, ochranné mřížky, jestli jsou
dostatečně upevněny.

• Přezkoušení volného chodu oběžného kola.
• Srovnání a přeměření spotřeby proudu s údaji uvedenými na výrobním štítku.
• Přezkoušení izolace přívodního kabelu a dostatečného upnutí jednotlivých

vodičů v kabelu.
• Ventilátor může být uveden do provozu pouze tehdy, pokud je oběžné kolo

dostatečně zajištěno před dotykem.

- Upozornění – příčiny poruch
• Spuštění termické ochrany proti přetížení poukazuje na znečištění či na obtížný

chod oběžného kola a/nebo kuličkových ložisek. Rovněž může být příčinou i
příliš vysoká teplota vinutí způsobená nedostatečným chlazením motoru nebo
příliš vysoká teplota pohonné jednotky.

• Nepřirozené zvuky mohou být důsledkem opotřebovaných kuličkových
ložisek.

• Příčinou vibrací a kmitání může být nevyvážené nebo znečištěné oběžné kolo
nebo špatná instalace.

• Hodně zeslabený výkon může nastat, pokud ventilátor pracuje nad hranici
povolených otáček (doprovázeno zvýšeným hlukem). To dle okolností
způsobuje nedostatečný přívod vzduchu resp. příliš vysoký odpor zařízení.

 NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY – DOHODA O ZÁRUCE
Pokud nejsou respektovány výše uvedené podmínky, zaniká naše poskytnutá záruka a férové
jednání. To samé platí i pro odvozené nároky na záruku vztahující se na výrobce.

OBRÁZEK – SCHÉMA ZAPOJENÍ 

 PŘÍSLUŠENSTVÍ
REW 90 K, REW 150/2, REW 200..

- Uzávěry
REW 90 K typy VK 100, EVK 100 
REW 150/2 typy VK 160, EVK 150 
REW 200.. typy VK 200, RVK 200, EVK 200 
Samočinné nebo elektricky ovladatelné umělohmotné uzávěry otvorů pro přívod a odvod 
vzduchu. 

Pozor: typ VK 16 nepoužívejte při předpokládaném reverzním (zpětném) chodu. 

- Větrací mřížka
REW 90 K typ G 100 
REW 150/2 typ G 160 
REW 200.. typ G 200 
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Určená k zakrytí větracích otvorů na stropě či stěně; neohebná z umělé hmoty. 

 PŘÍSLUŠENSTVÍ REW 150/2, REW 200..
- Regulátor počtu otáček

Typ ESA 1, ESU 1 
Elektronický regulátor otáček pro plynulou regulaci se spínačem a vypínačem. 

- Trafo-regulátor otáček
Typ TSW 0,3 
Kompaktní pětistupňový regulátor otáček se spínačem a vypínačem pro viditelné umístění 
v suchých prostorách. 

- Reverzní spínač
Typ DSEL 2 
Kolébkový spínač pro přepínání pohonné jednotky. 

- Provozní spínač
Typ BSX 
Elektronický regulátor otáček kombinovaný s reverzním spínačem. 

 NAŘÍZENÍ – SMĚRNICE
Při dodržení montážních a provozních předpisů produkt odpovídá příslušným mezinárodním
směrnicím.
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