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CZ | PŮVODNÍ UPOZORNĚNÍ
Všechna práva vyhrazena. Informace poskytnuté v tomto dokumentu jsou shromážděny za účelem celkové spokojenosti našich zákazníků. Vycházejí ze základních údajů týkajících se
vlastností konstrukčních materiálů a pracovních postupů, které nám byly známy v době vydání tohoto dokumentu a proto mohou podléhat změnám a doplnění. V důsledku toho si
vyhrazujeme výslovné právo na změny a doplnění dokumentu. Pokyny v této publikaci slouží pouze jako návod k instalaci, použití, údržbě a opravám produktu uvedeného na titulní
straně tohoto dokumentu. Tato publikace bude sloužit pro standardní model produktu, jehož typ je uveden na titulní straně dokumentu. Proto výrobce neponese žádnou odpovědnost za
jakoukoliv škodu způsobenou v důsledku použití této publikace pro verzi produktu, který vám byl dodán. Tato publikace byla vyhotovena s maximálním smyslem pro přesnost. Výrobce
však neponese odpovědnost ani za jakékoliv chyby, které se mohou v publikaci vyskytnout, ani za jejich případné následky.
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PŘEDMLUVA
Použití příručky
Tato příručka je určena jako pracovní pomůcka pro
profesionální, dobře vyškolené a oprávněné uživatele pro
bezpečnou instalaci, použití, údržbu a opravy zařízení
uvedeného na titulní straně.

Piktogramy a symboly
V tomto návodu jsou použity následující piktogramy a
symboly:

Různé typy ventilátorů jsou určeny a navrženy pro použití s
odsávacími rameny, filtračními jednotkami a systémy odsávání
výfukových plynů vozidel.

1.3

Kombinace produktů

Ventilátory FUA můžete použít v různých systémech
odsávání zplodin ze svařování a systémech odsávání
výfukových plynů vozidel Plymovent.
Následující tabulka zobrazuje, jaký typ montážní konzole je
zapotřebí pro konkrétní konfiguraci.

DOPORUČENÍ
Návrhy a doporučení pro zjednodušení provádění
úkolů a činností.

Typ
ventilátoru

UPOZORNĚNÍ
Poznámka s doplňujícími informacemi pro uživatele.
Upozorňuje na možné problémy a komplikace.

FUA-1800
FUA-2100

+

Volně stojící, nástěnná
nebo stropní montáž

 MB-FUA/S1

VAROVÁNÍ
Postupy, u nichž nedodržení nezbytné opatrnosti
může vést k poškození výrobku nebo vážnému
zranění osob.

FUA-3000
FUA-4700

+

Volně stojící, nástěnná
nebo stropní montáž

 MB-FUA/S2

Odsávací rameno/výložník

POZOR!
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.

Obecné

FUA-1800
FUA-2100

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Důležité upozornění z hlediska
požární bezpečnosti.
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pokyny k používání prostředků pro ochranu
dýchacích cest při provádění servisu, údržby a oprav
či v průběhu
funkčního testování. Doporučujeme používání
lícnicových respirátorů podle normy EN 149:2001 +
A1:2009, třída FFP3 (Nařízení 89/686/EEC).

Montážní
konzole

Aplikace

FUA-1800
FUA-2100

Konzola není
zapotřebí
(přímá montáž
na konzoli
ramene)

KUA-160
KUA-200
+
Junior LM-2
EconomyArm
MultiSmart Arm-125
MultiSmart Arm-160
MultiSmart Arm-200
FlexMax
+ UK “Plymoth”
Výložník FEB (odsávání

 MB-FUA/C1

vozidel)

Výložník EB

(odsávání

vozidel)

FUA-3000

MSA-200
FlexMax
+ UK “Plymoth”
Výložník FEB
Výložník EB

Záznamy označené “-” (pomlčkou) se týkají výčtů.
Záznamy označené “•” (tečkou) popisují následné kroky.

FUA-3000

+

Servis a technická podpora

FUA-1800
FUA-2100

+ Připojení potrubí

 MB-FUA/S1

FUA-3000
FUA-4700

+ Připojení potrubí

 MB-FUA/S2

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pokyny k používání rukavic při provádění servisu,
údržby a oprav.

Textové ukazatele

Pro informace o specifických nastaveních, údržbových a
opravných pracech, které nejsou popsány v tomto manuálu,
kontaktujte prosím dodavatele zařízení. Ten vám vždy s
ochotou poradí. Ujistěte se, že máte po ruce následující údaje:
- název produktu
- sériové číslo
Tyto údaje naleznete na identifikačním štítku.
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1.1

 MB-FUA/C2

Připojení potrubí / centrální odsávací systém

Systémy odsávání výfukových plynů
FUA-1800
FUA-2100

Hadicový naviják /
+ stahovací zařízení

 FEF-KIT

(odsávání vozidel)

ÚVOD

1.4

Identifikace produktu

Následující produkty lze dokoupit jako doplňující nebo volitelné
příslušenství:

Identifikační štítek obsahuje mimo jiné následující
údaje:
- název produktu
- sériové číslo
- napájecí napětí a frekvence
- příkon

1.2

KUA-200
MultiSmart Arm-200

 MB-FUA/C2

Obecný popis

FUA je odsávací ventilátor, který je speciálně navržen k
odstraňování výparů ze svařování a jiných škodlivých látek,
jako jsou prach, olejová mlha a výfukové plyny.
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Volby a příslušenství

Typ ventilátoru

Typ příslušenství

Adaptér filtr - ventilátor
FUA-2100:
FUA-3000:
FUA-4700:

FF-FAN/S
FF-FAN/B

Výstupní přechod z obdélníkového na kulatý
FUA-3000:
FUA-4700:

OL-250/FUA-3000 (Ø 250 mm)
OL-250/FUA-4700 (Ø 250 mm)
OL-315/FUA-4700 (Ø 315 mm)

2

Pružná manžeta pro připojení bez hluku a vibrací
FUA-1800:
FUA-2100:
FUA-3000:
FUA-4700:
FUA-4700:

1.5

SC-160 (vstup/výstup Ø 160 mm)
SC-250 (vstup/výstup Ø 250 mm)
SC-315 (výstup Ø 315 mm)

Technické specifikace
IE2

Rychlost otáček

2800 rpm

Třída izolace

F

Stupeň krytí

IP 55

Max. počet start/stop za
hodinu

30

Max. teplota vzduchu

80°C

Hlučnost dle ISO 3746
(potrubí připojené):
- FUA-1800
- FUA-2100
- FUA-3000
- FUA-4700

64
66
68
66

Dostupná připojovací
napětí:
- FUA-1800
- FUA-2100
- FUA-3000
- FUA-4700

(všechny ventilátory běží na
frekvenci 50 Hz)
230-400V/3ph
230V/1ph | 230-400V/3ph
230-400V/3ph
230-400V/3ph

Příkon:
- FUA-1800
- FUA-2100
- FUA-3000
- FUA-4700

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

Jmenovitý proud:
- FUA-1800
- FUA-2100
- FUA-3000
- FUA-4700

B
D
E

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

1ph:
5A

Obr. 2.1 Hlavní komponenty FUA-1800/2100

A
D
E

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

Rozměry

Obr. 2.2 Hlavní komponenty FUA-3000/4700

2.2

Provoz

Ventilátory FUA byly navrženy pro použití v
odsávacích systémech svařovacích dýmů, olejové
mlhy a výfukových plynů vozidel.

Viz. Obr. I na straně 9.

Vzduch je nasáván skrze vstupní otvor a vyfukován otvorem
výstupním.

Tlaková ztráta

Viz. Obr. II na straně 10.

1.8

C
B

Podrobné technické údaje naleznete v dostupných
technických listech jednotlivých produktů.

1.7

C

A

Konstrukce motoru

1.6

Obr. 2.1 & Obr. 2.2
A Výstup
B Motor
C Kryt
D Vstup
E Kolo ventilátoru

Okolní podmínky

Ventilátor jsou vhodné pro připojení k:
- jednomu nebo více1 odsávacích ramen či výložníků
- filtračnímu systému
- systému odsávání výfukových plynů vozidel

Min. provozní teplota

5°C

Nom. provozní teplota

20°C

2.2.1

Max. provozní teplota

40°C

Max. relativní vlhkost

80%

Plymovent nabízí různá řídící zařízení pro ovládání ventilátoru.
Viz. manuál zvoleného ovládacího zařízení.

2
2.1

POPIS PRODUKTU
Komponenty

Produkt se skládá z následujících hlavních součástí:

3

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Obecné
Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za
poškození zařízení nebo zranění, způsobená
1.
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Řídící zařízení

V závislosti na konkrétním typu a konfiguraci

3

ignorováním bezpečnostních pokynů uvedených v tomto
manuálu, nebo z nedbalosti při instalaci, použití, údržbě a
opravách zařízení uvedeného na titulní straně tohoto
dokumentu a všech jeho příslušenství.
Specifické pracovní podmínky nebo použité příslušenství
mohou vyžadovat dodatečné bezpečnostní instrukce.
Neprodleně kontaktujte svého dodavatele, zjistíte-li potenciální
nebezpečí při používání výrobku.
Uživatel výrobku je vždy plně odpovědný za dodržování
místních bezpečnostních pokynů a předpisů. Dodržujte
všechny platné bezpečnostní pokyny a předpisy.

Uživatelský manuál
- Každý, kdo pracuje se zařízením, musí být seznámen s
obsahem této příručky a musí striktně dodržovat pokyny v ní
obsažené. Vedení by mělo zaměstnance seznámit s návodem
a s nutností dodržovat všechny zde uvedené pokyny a
postupy.
- Nikdy neměňte pořadí prováděných kroků.
- Manuál ponechte vždy v blízkosti zařízení.

Uživatelé
Použití tohoto zařízení je vyhrazeno pouze pro osoby
oprávněné, vyškolené a kvalifikované. Dočasní pracovníci a
pracovníci ve výcviku mohou produkt používat pouze pod
dohledem a na zodpovědnost zkušeného technika.

Předmět určení2
Produkt byl navržen výhradně pro odsávání plynů a částic,
které se uvolňují během nejběžnějších svařovacích procesů a
pro odsávání výfukových plynů vozidel. Použití výrobku pro
jiné účely je v rozporu s jeho zamýšleným určením. Výrobce
nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění
vzniklé v důsledku takového použití. Produkt byl vyroben v
souladu s nejvyššími standardy a uznávanými bezpečnostními
předpisy. Používejte pouze zařízení, které je v bezvadném
technickém stavu s ohledem na jeho předmět určení a dle
instrukcí uvedených v uživatelském manuálu.

Technické specifikace
Specifikace uvedené v tomto manuálu nesmí být měněny.

Úpravy
Úpravy (částí) zařízení nejsou dovoleny.

Instalace
- Instalaci tohoto zařízení mohou provádět výhradně
oprávněné, dobře vyškolené a kvalifikované osoby.
- Elektrické zapojení musí být provedeno v souladu s místními
předpisy. Nutno zajistit dodržení regulí EMC.
- V průběhu instalace vždy používejte prostředky osobní
ochrany (POO), aby nedošlo k úrazu. To rovněž platí pro
osoby, které během instalace vstupují do pracovního
prostoru.
- Používejte odpovídající vybavení pro výškové práce a
bezpečnostní zařízení pro práci ve výškách nad 2 metry
(může se lišit dle lokálních předpisů).
- Nikdy neinstalujte zařízení v blízkosti nouzových vstupů a
východů.

- Zůstaňte ve střehu a věnujte pozornost své práci.
Neprovádějte instalaci, jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků.
- Vzduch, obsahující částice chromu, niklu, berylia, kadmia,
olova apod. (které představují zdravotní riziko), by nikdy
neměl být recyklován. Takto znečištěný vzduch musí být
vždy odveden mimo pracoviště.

Použití
VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Tento produkt nepoužívejte
pro:
- leštění v kombinaci s broušením, svařováním a u
jakýchkoli jiných aplikací, při nichž vznikají jiskry

(vlákna uvolněná při leštění nebo z brusných kotoučů jsou vysoce
hořlavá a při vystavení jiskrám představují vysoké riziko vzplanutí
filtrů)

- obloukové drážkování
- odsávání hořlavých, žhnoucích nebo hořících
částic, pevných látek a kapalin
- odsávání agresivních výparů (např. kyselina
chlorovodíková) nebo ostrých částic
- odsávání prachových částic, uvolněných při
svařování materiálů ošetřených nátěrem
- odsání cigaret, doutníků, zaolejovaných tkanin a
jiných hořlavých částic, předmětů a kyselin
VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu! Produkt nepoužívejte u
aplikací, kde hrozí riziko exploze, např.:
- laserové řezání hliníku
- broušení hliníku a magnézia
- výbušné prostředí nebo výbušné látky/plyny
VAROVÁNÍ
Tento produkt nepoužívejte pro:
- odsávání horkých plynů (více než 70°C
nepřetržitě)
- nanášení plamenem
- olejovou mlhu
- silně zaolejované svařovací výpary
- odsávání cementu, pilin, dřevěného prachu, apod.
- Zkontrolujte produkt, zda není poškozen. Ověřte funkci
bezpečnostních prvků.
- Během provozu vždy používejte prostředky osobní ochrany
(POO), aby nedošlo k úrazu. To rovněž platí pro osoby, které
vstupují do pracovního prostoru.
- Zkontrolujte pracovní prostředí. Nedovolte, aby do něj
vstupovaly neoprávněné osoby.
- Chraňte zařízení před vodou a vlhkostí.
- Ujistěte se, že je místnost vždy dostatečně větrána; to platí
zejména pro stísněné prostory.
- Ujistěte se, že v blízkosti instalace produktu je dostatek
schválených hasicích přístrojů.
- Na ani uvnitř jednotky neponechávejte žádné předměty či
nářadí.

Servis, údržba a opravy

- Dbejte pozornosti na plynové a vodovodní potrubí a
elektrické kabely.

- Vždy používejte prostředky osobní ochrany (POO), aby
nedošlo k úrazům. To rovněž platí pro osoby, které vstupují
do pracovního prostoru.

- Zajistěte dostatečné osvětlení pracovního prostoru.

- Na ani uvnitř produktu neponechávejte žádné nářadí.
- Používejte odpovídající vybavení pro výškové práce a
bezpečnostní zařízení pro práci ve výškách nad 2 metry
(může se lišit dle lokálních předpisů).

2.

„Předmět určení“ je dle EN-ISO 12100-1 použití, pro které je technické zařízení
určeno výrobcem, včetně jeho pokynů v prodejním katalogu. V případě
pochybností je to použití, které lze odvodit z konstrukce, modelu a funkce
technického výrobku, které lze považovat za normální použití. Obsluha zařízení
v mezích jeho předmětu určení zahrnuje také dodržování pokynů uvedených v
uživatelském manuálu.
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UPOZORNĚNÍ
Před prováděním servisu, údržby a/nebo oprav:
- zcela odpojte ventilátor od elektrické sítě

4

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během servisu, údržby a oprav používejte
ochranné prostředky dýchacích cest a
rukavice.

4
4.1

INSTALACE

Obr. 4.1
• V případě potřeby: pro instalaci konzole do požadované
polohy použijte svorky (B)3.
• Ventilátor nainstalujte na konzoli pomocí dodaného
montážního materiálu.
• Pevně dotáhněte šrouby (A).

A (x 4)

Potřebné nářadí

K instalaci ventilátoru je zapotřebí následující
nářadí:
- základní nářadí
- elektrické nářadí
4.1.1

Lokálně je třeba zajistit

Případně:
- nářadí pro instalaci montážní konzole MB-FUA/S1
nebo MB-FUA/S2

4.2

Vybalení

Zkontrolujte, zda je produkt kompletní. Balení by
mělo obsahovat:
- odsávací ventilátor vč. vstupní mřížky 3 mm
- připojovací příruba s mřížkou
4.2.1

B (x 4)

Montážní konzole

MB-FUA/S1 nebo MB-FUA/S2
- montážní konzole
- připojovací příruba s mřížkou (pouze typ S1)
- trubková svorka
- spojovací materiál

Obr. 4.1 Ventilátor na montážní konzoli MB-FUA/S1 nebo MB-FUA/S2

Tato montážní konzole umožňuje instalaci i vzhůru
nohama.

MB-FUA/CS nebo MB-FUA/C2
- montážní konzole
- připojovací příruba (pouze typ C1)
- spojovací materiál

Pokud chcete změnit polohu výstupu ventilátoru, postupujte
dle odstavce 4.3.3.

4.2.2

Pro montáž ventilátoru na konzoli postupujte následovně:

4.3.2

Volby a příslušenství

OL (výstupní přechod)
- výstupní přechod z obdélníkového na kulatý
SC (pružná manžeta)
- propojovací kus
- hadicová spona (2)

4.3

Montáž

Obr. 4.2
• Konzoli nainstalujte do požadované polohy na zeď pomocí
montážních otvorů (A) a odpovídajícího montážního
materiálu4.
• Ventilátor nainstalujte na konzoli pomocí dodaného
montážního materiálu.
• Pevně dotáhněte (B).

Způsob instalace ventilátoru závisí na konkrétní
specifikaci. Tabulka v odstavci 1.3 zobrazuje různé
možnosti.
Pro montáž ventilátoru:

B (x 4)

Postupujte dle
odstavce:

- na MB-FUA/S1 nebo MB-FUA/S2 4.3.1

A

- na MB-FUA/C1 nebo MB-FUA/C2 4.3.2
- přímo na konzoli ramene

4.3.4

- FUA-1800/2100 do potrubí

4.3.5

- FUA-3000/4700 do potrubí

4.3.5

- na FEF-KIT

viz. manuál odpovídajícího
hadicového navijáku /
stahovacího zařízení

4.3.1

Ventilátor na MB-FUA/C1 nebo MB-FUA/C2

Ventilátor na MB-FUA/S1 nebo MB-FUA/S2

Obr. 4.2 Ventilátor na montážní konzoli MB-FUA/C1 nebo MB-FUA/C2

Pro montáž ventilátoru na konzoli postupujte následovně:
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3.

Materiál pro montáž svorek není součástí dodávky; je závislý na typu stěny,
podlahy či stropu

4.

Montážní materiál není součástí dodávky; je závislý na typu zdi
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4.3.3

Pozice výstupu ventilátoru

V případě potřeby můžete změnit pozici výstupu ventilátoru.
Možné pozice výstupu naleznete na Obr. III na straně 10.
Pro změnu pozice výstupu postupujte následovně:
Obr. 4.3
• Určete požadovanou polohu výstupu.
• V případě potřeby: povolte šrouby (A) a demontujte desku
motoru.
• Otočte motor do požadované polohy.
• Znovu vložte šrouby a pevně je utáhněte.

Pro instalaci pružných manžet postupujte následovně:
FUA-1800/2100
Obr. 4.5
• Uvolněte šrouby vstupní mřížky (A) a sejměte ji.
• Připevněte připojovací přírubu s mřížkou5 (B) pomocí
šroubů vstupní mřížky.
• Pevně dotáhněte šrouby.
• Pružné manžety (C+F) nasaďte na vstup i výstup
ventilátoru.
• Na obou stranách je připevněte hadicovými sponami
(D+E).
• Utáhněte hadicové spony.
UPOZORNĚNÍ
Pokud není ventilátor nainstalován v bezprostřední
blízkosti filtračního systému, ujistěte se, že je
odsávací potrubí dostatečně upevněno.

A (6x)
A
F
B
C
Obr. 4.3 Změna pozice výstupu

4.3.4

E

Ventilátor přímo na odsávacím rameni/výložníku

Pro montáž ventilátoru na konzoli ramene postupujte
následovně:
Obr. 4.4
• Uvolněte šrouby vstupní mřížky (A).
• Umístěte ventilátor, včetně sací mřížky, na konzoli ramene.
• Znovu vložte šrouby (B) a pevně je utáhněte.

D
Obr. 4.5 Připojení FUA-1800/2100 na potrubí

FUA-3000/4700
Obr. 4.6
• Uvolněte šrouby výstupní mřížky (A) a sejměte ji.
• Nainstalujte výstupní přechod (F) pomocí šroubů z výstupní
mřížky.
• Pevně dotáhněte šrouby.
• Nasuňte pružnou manžetu (B) na vstup ventilátoru.
• Nasuňte další pružnou manžetu (E) na výstup ventilátoru
(F).
• Připojte pružné manžety pomocí hadicových spon (C+D) na
obou koncích.
• Utáhněte hadicové spony.

A

A

F
E

B

B (4x)

Obr. 4.4 Ventilátor na konzoli ramene
C

4.3.5

Připojení potrubí

Pro redukci hluku a vibrací ventilátoru doporučujeme instalovat
pružnou manžetu (viz. odstavec 1.4) mezi vstup/výstup
ventilátoru a potrubí. Zabráníte tak i možnému poškození
potrubí.
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D

Obr. 4.6 Připojení FUA-3000/4700 na potrubí
5.

Dodáváno s ventilátorem
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4.4

Elektrické zapojení

Příznak

Problém

Možná příčina

Řešení

Motor se
nespustí

Ventilátor
nefunguje

Chybí síťové
napětí

Připojte síťové
napětí

Síťový kabel je
poškozený

Opravte nebo
vyměňte síťový
kabel

Uvolněné
kontakty

Opravte kontakty

Poškozený
ochranný
motorový
spouštěč

Vyměňte ochranný
motorový spouštěč

Vadný motor

Opravte nebo
vyměňte motor

POZOR!
Ujistěte se, že je ventilátor vhodný pro připojení k
místní síti. Informace o připojovacím napětí a
frekvenci naleznete na identifikačním štítku.  
Výchozí nastavení 3fázových ventilátorů je 400V. Pokud je
síťové napětí 230V, je nutné změnit zapojení dle instrukcí na
identifikačním štítku.
V případě potřeby:
• Změňte zapojení z 400V na 230V.
4.4.1

Řídící zařízení

Existuje mnoho způsobů ovládání ventilátoru.

Ventilátor
vydává
bzučivý zvuk,
ale neběží

Odsávací
kapacita
nedostatečná
nebo žádná

Motor využívá 2
fáze místo 3

Opravte připojení
fází

Kondenzátor
motoru je
vadný nebo
není připojen
(pouze 1-fázový
motor)

Připojte nebo
vyměňte
kondenzátor
motoru

Motor se
automaticky
vypíná

Ventilátor
nefunguje

Je aktivován
ochranný
motorový
spouštěč

Nechte motor
vychladnout.
Ujistěte se, že
nastavení
ochranného spínače
motoru správné
(viz elektrické
schéma).

Vadný motor

Opravte nebo
vyměňte motor

Obrácený směr
otáčení motoru
(pouze 3-fázový
motor)

Změňte směr
otáčení

Vadný motor

Opravte nebo
vyměňte motor

Ventilátor je
zanesen

Vyčistěte lopatky
ventilátoru

Odsávání
falešného
vzduchu

Opotřebovaný
nebo poškozený
těsnící materiál

Vyměňte těsnící
materiál

Ventilátor
není stabilní

Nerovnováha
ve ventilátoru

Vyčistěte lopatky
ventilátoru

Pro připojení řídící zařízení postupujte takto.
•

Připojte ventilátor k vybranému řídícímu zařízení v souladu
s údaji na identifikačním štítku motoru.
Připojte ovládací zařízení k síti podle samostatně
dodávaného elektrického schématu.

•

Šipka na krytu ventilátoru znázorňuje správný směr otáčení
motoru. Rotace je viditelná mřížkou motoru.
•
•

Ujistěte se, že směr otáčení motoru je správný.
V případě potřeby obraťte zapojení fází.
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POUŽITÍ

Informace o ovládání ventilátoru naleznete v dokumentaci
dodané s vybraným ovládacím zařízením.
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Slabá
kapacita
odsávání

ÚDRŽBA

Ventilátory nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

7

Ventilátor
nefunguje
správně

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Pokud ventilátor nefunguje (správně), nahlédněte
do níže uvedeného seznamu, zda není možné chybu
odstranit svépomocí. Pokud to není možné,
kontaktujte svého dodavatele.
VAROVÁNÍ
Při provádění níže uvedených činností:
- nejprve odpojte ventilátor od napájení
- dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole
3

Ventilátor
vibruje

8

NÁHRADNÍ DÍLY

K ventilátoru jsou dostupné následující náhradní
díly:
FUA-1800 | FUA-2100
- viz. schéma Obr. IV na straně 11
FUA-3000 | FUA-4700
- viz. schéma Obr. V na straně 12

9

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Viz. samostatně dodávané elektrické schéma.

10

LIKVIDACE

Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v
souladu se státními nebo místními předpisy.

0000100435/010621/C FUA-1800/2100/3000/4700

7

CE PROHLÁŠENÍ
CE prohlášení o shodě strojního zařízení
My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9,
1812 RK Alkmaar, Holandsko, tímto na svou
odpovědnost prohlašujeme, že produkty:
- FUA-1800
- FUA-2100
- FUA-3000
- FUA-4700
na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s
podmínkami níže uvedených směrnic:
- Směrnice o strojních zařízeních 2006/42 ES
- EMC 2014/30 EU
- LVD 2014/35 EU
- Směrnice ErP 2009/125 EC
Podpis:

Jméno:
Pozice:
Datum vydání:

M.S.J. Ligthart
Product Manager
1. prosince 2020

Instalace je definována jako kombinace několika hotových produktů
nebo komponentů, které jsou sestaveny instalačním technikem na
daném místě. Účelem různých částí instalace je spolupracovat v určitém
prostředí a provádět konkrétní úkol. Celá instalace musí odpovídat
příslušným směrnicím a normám. Montážní pokyny dané výrobcem,
jakož i celý způsob instalace, musí být v souladu se správnými
technickými postupy v rámci instalací a také s instalačními pravidly.
Vzhledem k výše uvedenému bude instalační technik zodpovědný za
dokončení instalace a vydání závěrečného prohlášení o shodě CE.

0000100435/010621/C FUA-1800/2100/3000/4700
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ANNEX
Obr. I

Rozměry
A

A

B

B

C

C
D

D

E

F

E
F

G
H

H

G

I

B

FUA-1800/2100

FUA-3000/4700
FUA-1800

FUA-2100

FUA-3000

FUA-4700

mm

mm

mm

mm

A

Ø 160

Ø 160

A

201

205

B

Ø 160

Ø 160

B

274

348

C

122

122

C

Ø 250

Ø 245

D

330

353

D

142

142

E

455 mm

455

E

410

480

F

244 mm

244

F

228

258

G

Ø 160

Ø 160

G

583

733

H

433

433 mm

H

247

297

I

201

201 mm

I

512

591

Kolo ventilátoru:

Kolo ventilátoru:

Průměr

Ø 300

Ø 300

Průměr

Ø 320

Ø 380

Šířka

25

60

Šířka:

60

45
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ANNEX
Obr. II

A

Tlaková ztráta

2000
1800
1600
1400
1200
1000
FUA-3000

FUA-4700

800
600
FUA-2100

400

FUA-1800
FUA-1300

200
0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000
B

A = Statický tlak (Pa)
B = Proudění vzduchu (m3/h)
Obr. III

Variabilní poloha výstupu
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ANNEX
Obr. IV

Náhradní díly FUA-1800/2100

0000100591
0000100592
0000100593

0000100580
0000100581
0000100582

0000100588

0000100585
0000100586
0000101944

0000100597

FUA-1800
0000100251
0000100581
0000100585
0000100588
0000100591
0000100597
0000101944

Náhradní díly
Deska motoru FUA-1800 (IEC)
Kolo ventilátoru FUA-1800 (IEC)
Vstupní příruba FUA-1800
Výstupní mřížka FUA-1800/2100
Motor 0,55 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)
Vstupní mřížka (jemná) FUA-1800/2100
Připojovací příruba s mřížkou
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FUA-2100
0000100252
0000100582
0000100586
0000100588
0000100592
0000100593
0000100597
0000101944

Náhradní díly
Deska motoru FUA-2100/2700 (IEC)
Kolo ventilátoru FUA-2100/2700 (IEC)
Vstupní příruba FUA-2100 (IEC) / FUA-2700
(NEMA)
Výstupní mřížka FUA-1800/2100
Motor 0,75 kW; 230-400/460V/3ph/50-60Hz
(IEC)
Motor 0,75 kW; 115-230V/1ph/50-60Hz (IEC)
Vstupní mřížka (jemná) FUA-1800/2100
Připojovací příruba s mřížkou
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ANNEX
Obr. V

Náhradní díly FUA-3000/4700
0000100594
0000101348

0000100583
0000100584

FUA-3000
0000100253
0000100583
0000100594

Náhradní díly
Deska motoru FUA-3000 (IEC)
Kolo ventilátoru FUA-3000 (IEC)
Motor 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)
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FUA-4700
0000100584
0000101348
0000102528

Náhradní díly
Kolo ventilátoru FUA-4700 (IEC)
Motor 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)
Deska motoru FUA-4700/TEV-585 (IEC)
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