
 

Model OV1 

 

POUŽITÍ 

Kombinované odsávání a přívodu vzduchu pro různé prostory, 

kde je požadovaná vysoká vzdušná kapacita při relativně nízkém 

odporu. Ventilátor OV1 může být použit k přímému odsávání 

vzduchu skrz stěnu. Využití do průmyslových objektů, prodejen, 

skladů, garáží, kuchyní, barů, středních hal, restaurací, 

zemědělských zařízení atd. 

   

DESIGN 

Ventilátor OV1 je vyroben z oceli s polymerní vrstvou. Terminál je vybaven kabelem pro dálkové připojení. Na přední 

straně je síťka z ocelového drátu. 

  

MOTOR 

Jednofázový asynchronní motor s vnějším rotorem je vybaven ochranou proti přehřátí s automatickým restartem a 

kuličkovými ložisky pro delší životnost. Krytí motoru IP44. 

  

REGULACE OTÁČEK 

Regulace otáček se provádí tyristorem nebo autotransformátorem. Na jeden ovladač je možno připojit několik 

ventilátorů, ale celkový výkon a provozní proud nesmí překročit hodnotu regulátoru. 

 

Montáž 

Upevní se přímo na zeď pomocí šroubů. Ventilátor je vybaven motorem pro nepřetržitý chod a tepelnou 

pojistkou. Vrtule ventilátoru je z hliníkového plechu. Na přední straně je síťka z ocelového drátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tento návod je pouze informativní, výrobek by měla vždy instalovat osoba způsobilá (elektrikář)    

Standardní ventilátor se zapojuje pomocí svorkovnice (čokolády). Ve většině 

případů jsou ze zdi vyvedeny dva vodiče, ale pro tento typ by měl být vyveden ještě 

jeden vodič. Každý z nich by měl mít různou barvu, záleží, jestli se jedná o novou 

nebo starší elektrickou instalaci. Nejčastěji můžeme v novějších elektrických 

rozvodech vidět vodiče černé nebo hnědé barvy, označovat je budeme velkým 

písmenem L (fáze).  Barva druhého vodiče by měla být modrá, tu budeme označovat 

písmenem N (nula). Nakonec třetí barva by měla být zelenožlutá, kterou budeme 

označovat písmeny PE (ochranný vodič). 

           

V elektrických schématech se budeme často s těmito písmeny setkávat, vysvětleme si jejich 

důležitost. Písmeno L budeme označovat jako „fázi“, písmeno N bude „pracovní nula“ a nakonec 

písmena PE, která budou označovat „ochranný zemní vodič“. Ve schématech ventilátoru jsou tato písma 

vždy uvedena, buďto přímo na svorkovnici nebo jsou vyražena na plastovém těle ventilátoru, anebo jsou 

přilepena na víčku svorkovnice z vnitřní strany. 

Ujistěte se, že jsou vodiče odpojeny od sítě 230V/50Hz, např. že páčka jističe směřuje dolů a 

zobrazuje se signál OFF. Poté můžeme přejít k připojení ventilátoru. 

Postup samotného zapojení ventilátoru: fázový vodič (hnědý nebo černý drát) zasuňte do 

svorkovnice s označením L a dotáhněte šroubek. Podle stejného postupu připojte i druhý vodič (modrý drát) 

zasuňte do svorky N a také pečlivě dotáhněte šroubek, nakonec je potřeba připojit i zemnící vodič PE 

(zelenožlutý drát) do příslušné svorky a také pečlivě dotáhnout šroubek (dostatečné dotažení zjistíte lehkým 

zataháním za vodič, pokud se nemůže pohnout je dotažení dostačující). V této chvíli můžeme odzkoušet 

funkci ventilátoru a propojit jej k síti 230V/50Hz - páčku jističe posuneme směrem nahoru, měli bychom 

vidět signál ON. Ventilátor by měl být v provozu a vrtulka by se měla otáčet. 
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