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מפוחי תעלות צנטריפוגליים
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 המדריך למשתמש משלב תיאור טכני, הוראות הפעלה ופספורט, מכיל מידע על התקנה של מפוח תעלות צנטריפוגלי
 מהסדרה                               )להלן - המפוח, ובפרקים "הוראות בטיחות", "אחריות היצרן", וחלקים שנושאם הוא

אזהרה ומידע כללי -  המוצר

הוראות בטיחות
לפני תחילת שימוש והתקנה קראו בעיון את המדריך למשתמש.

 בעת התקנה ושימוש במוצר יש למלא אחר הוראות המדריך וכן הוראות של כל הנהלים והסטנדרטים הטכניים
המקומיים והבינלאומיים של עבודות בנייה וחשמל.

יש לקרוא בעיון את האזהרות שבמדריך מאחר ותוכנן מתייחס לבטיחותכם.
אי-מילוי אחר הכללים ואזהרות שבמדריך עלול לגרום לפגיעה של המשתמש או לקילקולו של המוצר.

אחרי שקראתם במדריך שמרו אותו לאורך כל תקופת השימוש במוצר.
בעת העברת ניהול למשתמש אחר יש לספק לו את המדריך.

פירוש הסימון הנהוג במדריך זה:

   שים לב!

        אסור!

VKM / VKMz / VC
.(
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 אמצעי בטיחות בעת התקנה ושימוש במוצר

 בעת התקנת המוצר ניתוק רשת
החשמל הכרחי.  בזמן פתיחה של אריזת המוצר יש

לנהוג בזהירות.

 אין להניח את כבל החשמל של
 המוצר בקרבת מכשירי

הסקה/חימום.  

 יש למלא אחר כללי מניעת תאונות
 בעת עבודה בציוד חשמלי תוך כדי

התקנת המוצר.

 אין לשנות בעצמכם את אורך כבל"
החשמל.

אין לקפל את כבל החשמל.
 יש להימנע מגרימת נזק לכבל

החשמל.
אין להניח חפצים על כבל החשמל.

 אין להשתמש במוצר
 בטמפרטורות החורגות מטווח

המצוין במדריך למשתמש.
 אין להשתמש במוצר בסביבה

אגרסיבית ונפיצה.

אין לקפל את כבל החשמל.  בזמן עבודות תחזוקת המוצר
נתקו אותו מספק כוח.

 אין לגעת בידיים רטובות בכלי"
הניהול.

 אין לבצע התקנה ותחזוקה של
המוצר בידיים רטובות.

אין לשטוף את המוצר במים.
 יש למנוע הרטבת רכיבים

חשמליים של המוצר.

אין להתיר שימוש במוצר לילדים.  במוצר יש להשתמש רק בהתאם
לייעודו העיקרי.

 אין לאחסן חומרים דליקים ונפיצים
בקרבת המוצר.

 במקרה הופעת צלילים או ריחות
 זרים, עשן, נתקו את המוצר

מספק הכוח ותפנו למרכז שירות.

אסור לפתוח בזמן העבודה.  אין לכוון זרם אוויר מהמוצר אל
אש פתוחה.

 אין לחסום תעלת האוויר בעת פעולת
המוצר.

 במהלך שימוש ממושך במוצר
 בדקו מדי פעם בפעם את אמינות

ההתקנה.
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בתום חיי השירות המוצר ימוחזר.
 

אין להשליך את המוצר יחד עם פסולת עירונית לא ממוינת.

ייעוד המוצר
 ,המפוחים הצנטריפוגליים                           בתוך גוף מתכת מיועדים למערכות אוורור בחדרי משק בית

 בחדרים ציבוריים ותעשיתיים ומוסכים בעונת החורף.
   על הטמפרטורה של האוויר המועבר לא לעלות מעל הערכים המצוינים בפרק "מפרט טכני".

המפוח מיועד להתקנה בתעלת אוורור הן במצב אופקי והן
במצב אנכי ומשמש במערכות פליטה ויניקה.

המפוח בנוי לפעולה רציפה ללא ניתוק מספק הכוח.

 המוצר אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים, אנשים בעלי כושר חושי או שכלי ירוד או חסרי הכשרה
מתאימה.

 עבודה עם המוצר מותרת למומחים לאחר הדרכה מתאימה.

המוצר חייב להיות מותקן במקומות מוגנים מגישה עצמאית של ילדים.

    ,על האוויר המועבר לא להכיל תערובות דליקות או נפיצות, אידוי תגובתי, חומרים דביקים, חומרים סיביים, אבק גס
פיח, שמן או גורמים התורמים ליצירת חומרים מזיקים )עלים, אבק, פתוגנים).

ערכת משלוח

1 יחידה    המפוח                                                                              
1 יחידה  לסדרות                                                   חיצונית  חיבור    זרוע 
1 יחידה  סדרה                                           למפוחי  חיצונית  חיבור    זרוע 
1 יחידה  למשתמש                                                                    מדריך 
1 יחידה  אריזה                                                                        קופסת 

VKM/VKMz/VC

VKM, VKMC, VKM Q, VKMz
VKM E
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מקרא סימון

קוטר צינור פליטה
450; 400; 355; 315; 250; 200; 150; 125; 100 

אופציות:
Q - מצויד במנוע בהספק נמוך

E - מצויד במנוע חסכוני
Un - ישנו בקר טמפרטורה ומהירות

P - ישנו בקר מהירות
R - כבל חשמל 0.4 מ' עם המחבר C14

 S - קיבולת מוגברת

שם המפוח

VKM — מפוח תעלות צנטריפוגלי בתוך גוף מתכת
VKMz — מפוח תעלות צנטריפוגלי בתוך גוף פלדה מגולוונת
VC-VK — מפוח תעלות צנטריפוגלי פולט להתקנה חיצונית 

VC-PK — מפוח תעלות צנטריפוגלי יונק להתקנה בתוך תעלת אוורור
VC-PN  — מפוח תעלות צנטריפוגלי יונק להתקנה חיצונית
VC-VN — מפוח תעלות צנטריפוגלי פולט להתקנה חיצונית

VCz-VN — מפוח תעלות צנטריפוגלי פולט בתוך גוף פלדה מגולוונת להתקנה חיצונית

  Х      X      X      X      

דוגמאות סימון
.VKM 150 — מפוח תעלות צנטריפוגלי בתוך גוף מתכת בקוטר 150 מ"מ להתקנה בתוך תעלה
מפוח תעלות צנטריפוגלי בתוך גוף מתכת בקוטר 315 מ"מ בעל קיבולת מוגברת להתקנה בתוך 

.VKMS 315 — תעלה
 מפוח תעלות צנטריפוגלי בתוך גוף מתכת בקוטר 250 מ"מ להתקנה בתוך תעלה בעל אלגוריתם 

.VKM 250 Un — שליטה בהשהייה לפי חיישן טמפרטורה, וחיישן טמפרטורה חיצוני
.VKMz 200 — מפוח תעלות צנטריפוגלי בתוך גוף פלדה מגולוונת בקוטר 200 מ"מ להתקנה בתוך תעלה

מפוח תעלות צנטריפוגלי בתוך גוף פלדה מגולוונת בקוטר 160 מ"מ להתקנה בתוך תעלה בעל פונקצית כיוונון 
.VKMz 160P — חלק של מהירות

.VC-VK 250 — מפוח תעלות צנטריפוגלי פולט בקוטר 250 מ"מ להתקנה בתוך תעלת אוורור
.VC-PK 125 — מפוח תעלות צנטריפוגלי יונק בקוטר 125 מ"מ להתקנה בתוך תעלת אוורור

.VC-PN 100 — מפוח תעלות צנטריפוגלי יונק בקוטר 100 מ"מ להתקנה חיצונית בתוך תעלת אוורור
.VC-VN 315 — מפוח תעלות צנטריפוגלי פולט בקוטר 315 מ"מ להתקנה חיצונית בתוך תעלת אוורור

מפוח תעלות צנטריפוגלי פולט בתוך גוף פלדה מגולוונת בקוטר 150 מ"מ להתקנה חיצונית בתוך תעלת 
.VCz-VN 150 — אוורור

מ"מ
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מפרט טכני
סטייה מקובלת של מתח במערכת חשמל: ± 10% מהערך הנומינלי.
.I לפי שיטת הגנה מפני התחשמלות המאוורר שייך למכשירי מדרגה 

.IPX4 דרגת מניעת גישה למרכיבים מסוכנים וחדירת מים היא

סוג המפוח  מתח, וולט/
הספק, ואט הרץ זרם, אמפר

 צריכת אוויר,
 מ"ק/שעה,

מירבית

 תדירות
 הסיבובים,
דקה - 1

 רמת הרעש,
 דציבלים,

 במרחק של 3
'מ

 טמפרטורת
 האוויר המועבר,
מעלות צלסיוס

VKM 100 E 1~230 27 0,13 180 2745 32 -25 +55

VKM 100 Q 1~230 60 0,37 210 2620 36 -25 +55

VKM 100 1~230 73 0,32 270 2830 47 -25 +55

VKM 125 E 1~230 27 0,13 240 2780 32 -25 +55

VKM 125 Q 1~230 60 0,37 255 2535 36 -25 +55

VKM 125 1~230 75 0,33 355 2800 47 -25 +55

VKM 150 Q 1~230 75 0,33 470 2515 46 -25 +55

VKM 150 1~230 98 0,43 55 2705 47 -25 +45

VKMS 150 1~230 116 0,52 645 2625 50 -25 +55

VKM 160 Q 1~230 73 0,33 470 2500 46 -25 +55

VKM 160 1~230 98 0,43 555 2660 47 -25 +55

VKMS 160 1~230 115 052 645 2650 50 -25 +55

VKM 200 1~230 154 0,67 950 2375 48 -25 +50

VKMS 200 1~230 193 0,84 1100 2780 51 -25 +45

VKM 200 E 1~230 95 0,47 780 1950 39 -25 +55

VKM 250 Q 1~230 158 0,69 1190 2315 52 -25 +50

VKM 250 1~230 194 0,85 1310 2790 52 -25 +50

VKM 250 E 1~230 95 0,47 900 2050 44 -25 +55

VKM 315 1~230 171 0,77 1400 2600 52 -25 +50

VKMS 315 1~230 296 1,34 1880 2720 54 -25 +45

VKM 355 Q 1~230 233 1,06 2210 1375 58 -25 +45

VKM 400 1~230 460 2,23 3050 1370 61 -25 +80

VKM 450 1~230 665 2,89 5260 1265 65 -25 +70

סוג המפוח  מתח, וולט/
הספק, ואט הרץ זרם, אמפר

 צריכת אוויר,
 מ"ק/שעה,

מירבית

 תדירות
 הסיבובים,
דקה - 1

 רמת הרעש,
 דציבלים,

 במרחק של 3
'מ

 טמפרטורת
 האוויר המועבר,
מעלות צלסיוס

VKMz 100 Q 1~230 60 0,37 195 2670 35 -25 +55

VKMz 100 1~230 72 0,32 250 2820 46 -25 +55

VKMz 125 Q 1~230 60 0,37 230 2605 35 -25 +55

VKMz 125 1~230 78 0,34 330 2820 46 -25 +55

VKMz 150 1~230 75 0,33 455 2770 46 -25 +55

VKMz 160 1~230 78 0,34 455 2760 46 -25 +55

VKMz 200 Q 1~230 139 0,61 840 2790 48 -25 +55

VKMz 200 1~230 157 0,69 1000 2740 50 -25 +55

VKMz 250 Q 1~230 134 0,59 980 2785 51 -25 +55

VKMz 250 1~230 152 0,66 1070 2785 52 -25 +55

VKMz 315 Q 1~230 1513 0,66 1330 2680 52 -25 +55

VKMz 315 1~230 185 0,81 1540 2730 53 -25 +55
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סוג המפוח  מתח, וולט/
הספק, ואט הרץ זרם, אמפר

 צריכת אוויר,
 מ"ק/שעה,

מירבית

 תדירות
 הסיבובים,
דקה - 1

 רמת הרעש,
 דציבלים,

 במרחק של 3
'מ

 טמפרטורת
 האוויר

 המועבר,
 מעלות
צלסיוס

VC 100 Q 1~230 60 0,37 210 2620 36 -25 +55

VC 100 1~230 73 0,32 270 2830 47 -25 +55

VC 125 Q 1~230 60 0,37 255 2535 36 -25 +55

VC 125 1~230 75 0,33 355 2800 47 -25 +55

VC 150 1~230 98 0,43 555 2705 47 -25 +55

VC 160 1~230 98 0,43 555 2660 47 -25 +55

VC 200 1~230 154 0,67 950 2375 48 -25 +50

VCS 200 1~230 193 0,84 1100 2780 51 -25 +45

VC 250 Q 1~230 158 0,69 1190 2315 52 -25 +50

VC 250 1~230 194 0,85 1310 2790 52 -25 +50

VC 315 1~230 171 0,77 1400 2600 52 -25 +50

VCS 315 1~230 296 1,34 1880 2720 54 -25 +45

סוג המפוח  מתח, וולט/
הספק, ואט הרץ זרם, אמפר

 צריכת אוויר,
 מ"ק/שעה,

מירבית

 תדירות
 הסיבובים,
דקה - 1

 רמת הרעש,
 דציבלים,

 במרחק של 3
'מ

 טמפרטורת
 האוויר

 המועבר,
 מעלות
צלסיוס

VCz 100Q-VN 1~230 60 0,37 195 2670 35 -25 +55

VCz 100-VN 1~230 72 0,32 250 2820 46 -25 +55

VCz 125Q-VN 1~230 60 0,37 230 2605 35 -25 +55

VCz 125-VN 1~230 78 0,34 330 2820 46 -25 +55

VCz 150-VN 1~230 75 0,33 455 2770 46 -25 +55

VCSz 150-VN 1~230 97 0,43 720 2760 46 -25 +55

VCz 160-VN 1~230 78 0,34 455 2760 46 -25 +55

VCSz 160-VN 1~230 97 0,43 720 2765 46 -25 +55

VCz 200Q-VN 1~230 139 0,61 840 2790 48 -25 +50

VCz 200-VN 1~230 157 0,69 1000 2740 50 -25 +50

VCSz 200-VN 1~230 193 0,84 1150 2780 51 -25 +50

VCz 250Q-VN 1~230 134 0,59 980 2785 51 -25 +50

VCz 250-VN 1~230 152 0,66 1070 2765 52 -25 +50

VCSz 250-VN 1~230 175 0,77 1185 2745 52 -25 +50

VCz 315Q-VN 1~230 151 0,66 1330 2680 53 -25 +50

VCz 315-VN 1~230 185 0,81 1540 2730 53 -25 +50

VCSz 315-VN 1~230 270 1,18 1755 2730 53 -25 +50

 מבנה המוצר הולך ומשתכלל, על כן דגמים אחדים, דיאגרמות חיבור וסימון נוספים שלהם עשויים להיות שונים
מהמתוארים במדריך זה.
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המימדים הכוללים ולאחר הרכבה

VKM 100 - 125 E VKM 100 - 315 VKM 355 - 450

איור 1 איור 2 איור 3
  
 

סוג
מימדים, מ"מ  משקל,

ק"ג מס' איור
 D  D1 В В1 L L1 L2 L3

VKM 100 E 100 204 - - 195 20 20 258 2,1 1

VKM 100 Q 98 254 298 258 205 20 25 30 3,45 2

VKM 100 98 254 298 258 205 20 25 30 3,45 2

VKM 125 E 125 204 - - 195 20 20 258 2,1 1

VKM 125 Q 123 254 298 258 205 20 25 30 3,58 2

VKM 125 123 254 298 258 205 20 25 30 3,58 2

VKM 150 Q 149 304 349 309 200 20 25 30 3,65 2

VKM 150 149 304 349 309 220 25 25 30 3,65 2

VKMS 150 149 340 386 346 226 20 20 40 4,7 2

VKM 160 Q 159 304 349 309 200 20 25 30 3,65 2

VKM 160 159 304 357 317 220 25 25 30 3,65 2

VKMS 160 159 340 386 346 226 20 20 40 4.7 2

VKM 200 198 344 390 350 240 25 29 40 5.7 2

VKMS 200 198 344 390 350 250 25 29 40 5.85 2

VKM 200 E 198 344 390 350 250 25 29 40 6,1 2

VKM 250 Q 248 344 390 350 249 25 31 40 5,1 2

VKM 250 248 344 390 350 249 25 31 40 5.1 2

VKM 250 E 248 344 390 350 249 25 31 40 6,1 2

VKM 315 314 404 454 414 260 25 40 40 7,3 2

VKMS 315 314 404 454 414 288 25 40 40 7,83 2

VKM 355 Q 353 460 522 522 506 60 60 70 18,8 3

VKM 400 398 570 663 634 570 60 60 70 25,1 3

VKM 450 448 608 700 670 644 60 60 80 27,26 3
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VKMz 100 - 315

סוג
מימדים, מ"מ  משקל,

D ק"ג  D1 В В1 L L1 L2 L3

VKMz 100 Q 98 237 253 293 202 23 22 30 3,16

VKMz 100 98 237 253 293 202 23 22 30 3,16

VKMz 125 Q 123 237 253 293 202 23 22 30 3,16

VKMz 125 123 237 253 293 202 23 22 30 3,16

VKMz 150 148 278 294 334 200 25 23 30 3,42

VKMz 160 158 278 294 334 200 25 23 30 3,44

VKMz 200 Q 198 332 340 380 245 25 29 40 5,43

VKMz 200 198 332 340 380 245 25 29 40 5,43

VKMz 250 Q 249 332 340 380 213 25 29 40 5,25

VKMz 250 249 332 340 380 213 25 29 40 5,25

VKMz 315 Q 313 402 410 450 308 33 55 40 6,57

VKMz 315 313 402 410 450 308 33 55 40 6,57
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VC-VK VC-VN / VCz-VN VC-PN VC-PK

סוג
מימדים, מ"מ

משקל, ק"ג
 D  D1  d H Н1 L

VC 100 Q 98 249 6,1 310 295 115 3.1

VC 100 98 249 6,1 310 295 115 3.2

VC 125 Q 123 249 6,1 310 295 115 3.1

VC 125 123 249 6,1 310 295 115 3.2

VC 150 149 300 6,1 400 385 115 4.8

VC 160 159 300 6,1 400 385 115 4.9

VC 200 198 339 6,1 400 385 138 6.1

VCS 200 198 339 6,1 400 385 138 6.1

VC 250 Q 248 339 6,1 400 385 138 7.1

VC 250 248 339 6,1 400 385 138 7.2

VC 315 315 399 6,1 460 445 146 7.8

VCS 315 315 399 6,1 460 445 180 7.8
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המבנה ועקרונות הפעולה
 המפוח מסדרת                       )איורים 5-4( מורכב מגוף 1,מנוע חשמלי המקובע על זרוע פנימית 4, כיסוי 2

 המחובר אל הגוף באמצעות ברגים 3 )הקוטר של צינורות הגוף ושל הכיסוי תואם את קוטר תעלת האוויר(, תיבת מסופים
5 )המכילה מסוף וקבל פועל( לשם חיבור המאוורר למערכת חשמל חד-פאזית

 בגרסת המאוורר בעל בקר מהירות )איור 5( על מכסה של תיבת המסופים 5 נמצא וסת מהירות סיבובי הכנפיים של
גלגל פעיל 9, וסת סף אתחול של תרמוסטט אלקטרוני 10, מחוון הפעלת המאוורר 11 ומחוון אתחול התרמוסטט 12.

בגרסת המאוורר בעל בקר מהירות )איור 5( על מכסה של תיבת המסופים 5 נמצא וסת מהירות סיבובי הכנפיים 9.
 בגרסאות המאוורר בעלות בקר מהירות ובקר טמפרטורה ומהירות חיבור לרשת חשמל נעשה באמצעות כבל חשמל עם

תקע.
VKM 100-125 E VKM/VKMz 100 - 315

1

2
3

4

5

6

7

VKM Un / VKMz Un

VKM  P / VKMz P

1 23

4

5

6
7
8

9

10

11 12

9

4 רויא 5 רויא
- תיבת מסופים;

- זרוע חיבור חיצונית;
- ברגי הברגה עצמית;

- בורג;
- וסת מהירות הסיבובים של כנפי המאוורר;

- גוף;
- כיסוי;

- ברגי הברגה עצמית;
- זרוע פנימית עם המנוע המקובע עליה;

המפוח מסדרת             )איור 6( מורכב מגוף 1 ומנוע חשמלי עם גלגל פעיל 4 המקובע על זרוע 2.

1

5

4

3

2 גוף
זרוע חיבור

ברגי הברגה עצמית
גלגל פעיל עם מנוע חשמלי

תיבת מסופים

איור 6

VKM / VKMz

.

1 
2 
3 
4 

5
6
7
8
9

10
11
12

  - וסת סף אתחול התרמוסטט האלקטרוני;
- מחוון הפעלת המאוורר;

- מחוון אתחול התרמוסטט;

VC-VK

 - 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5
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המפוח מסדרת                            )איור 7( מורכב מגוף 1.
בתוך הגוף על זרוע 2 מקובע מנוע חשמלי עם גלגל פעיל 3.

הגוף מחובר אל הבסיס באמצעות ברגי הברגה עצמית 5.
 על הגוף מלמעלה, מצד צינור הכניסה, מותקנת תיבת מסופים 4 לשם חיבור המפוח אל מערכת חשמל חד-פאזית

ומיקום קבל פועל.
4

3

1
2
5

גוף
זרוע חיבור

גלגל פעיל עם מנוע חשמלי
תיבת מסופים

ברגי הברגה עצמית

איור 7

המפוח מסדרת             )איור 8( מורכב מגוף 1 ומנוע חשמלי עם גלגל פעיל 5 המקובע על זרוע 2.
הזרוע מחוברת אל הגוף באמצעות ברגי הברגה עצמית 3.

 על הגוף מלמעלה מצד צינור כניסה מותקנת תיבת מסופים 6 לשם חיבור המפוח אל מערכת חשמל חד-פאזית ומיקום
קבל פועל.

4 3

2
5

1

6

גוף
זרוע חיבור

ברגי הברגה עצמית
בסיס

גלגל פעיל עם מנוע חשמלי
תיבת מסופים

8 רויא

המפוח מסדרת             )איור 9( מורכב מגוף 1 ומנוע חשמלי עם גלגל פעיל 3 המקובע על זרוע 2.
הזרוע 2 מחוברת אל הגוף באמצעות ארבעה ברגי הברגה עצמית 5.

בפתח היציאה של הגוף מותקן סורג.
על הגוף מלמעלה מותקנת תיבת מסופים 4 לשם חיבור המפוח אל מערכת חשמל חד-פאזית ומיקום קבל פועל.

גוף
זרוע חיבור

גלגל פעיל עם מנוע חשמלי
תיבת מסופים

ברגי הברגה עצמית
בסיס

איור 9

VC-VN/VCz-VN

 - 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5

VC-PN

 - 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5
- 6

VC-PK

 - 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5
- 6
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התקנה

 התקנת המוצר תבוצע על ידי מומחה מוסמך בעל הכשרה מתאימה שיש
ברשותו  הכלים והחומרים הנדרשים.

VKM/VKMz המפוח מסדרת
המפוחים מותקנים במאוזן או במאונך.

על תנועת אוויר יש לתאום את כיוון החץ שעל גוף המפוח.
בהתקנה אנכית בצד צינור היניקה יש להתקין מגן.

בהתקנה אופקית בתנאי לחות מירבית מותרת, מצד צינור היניקה יש להתקין צינור אוויר באורך לא פחות ממטר 1.

רטמ

רצף ההתקנה:
 מהגוף 1 תוציאו בורג ותמקמו את הזרועות כך שהחורים שבזרועות יתאימו לראשי הברגים 3

 תחזקו את הזרועות על הגוף עם הברגים
 תקדחו חורים במשטח ההתקנה בהתאם לחורים של הזרועות

 תאבטחו את המפוח באמצעות ברגים
 תחברו צינורות אוויר בקוטר מתאים אל המפוח ותחזקו אותם בטבעות

VC-VK, VC-PN, VC-PK, VC-VN, VCz-VN  המפוח מסדרת

VC-VK VC-VN / VCz-VN VC-PN VC-PK

רצף ההתקנה:
 תקדחו חורים במשטח ההתקנה בהתאם לחורים בבסיס הגוף.

 תאבטחו את המפוח באמצעות ברגים.
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חיבור

לפני ביצוע עבודות מכל סוג עם המוצר יש לנתקו מספק כוח.

 חיבור אל רשת החשמל יבוצע על-ידי חשמלאי מוסמך כדין בעל היתר עבודה

עצמאית במתקני חשמל במתח עד 1000 וולט לאחר עיון במדריך למשתמש זה.

 הערכים הנומינליים של פרמטרים חשמליים מצוינים על מדבקת היצרן. שינויים

כלשהם בחיווט פנימי אסורים ושוללים זכאות לאחריות.

המפוח מיועד לעבודה במערכת זרם חילופין במתח של 230 וולט/50 הרץ.
 על המפוח להיות מחובר באמצעות מוליכים )כבל, חוטים( מבודדים, איתנים ועמידים לחום דרך מפסק אוטומטי בעל

 מנגנון ניתוק אלקטרומגנטי המנתק את כל פאזות הרשת, והמובנה בתוך החיווט הקבוע.
על הזרם הנומינלי )זרם הפעלה( של המפסק לא להיות נמוך מזרם צריכה של המפוח, ראה מפרט טכני.

את המפסק החיצוני יש למקם במקום נגיש לשם כיבוי מיידי של המאוורר.

הזרם הנומינלי המומלץ של המפסק האוטומטי:
;VKMS 315, VKM 355Q, VCS 315 שני אמפר למאווררים  

  VKM 400, VKM 450 אמפר למאווררים 3.15;
  אמפר 1 לשאר המאווררים.

החתך המומלץ של מוליכי הזנה הוא לא פחות מ-0.75 מ"ר.
 בבחירת המוליכים יש להתבסס על החום המירבי המותר אשר תלוי בסוג החוט, בידודו, אורכו ואופן החיווט - אווירי

בתוך צינור, בתיך קיר.
 את חיבור המפוח יש לבצע על לוחית מסופים שבתוך תיבת המסופים על גוף המאוורר בהתאם מוחלט לדיאגרמת

חיבור חשמלי וסימון המסופים.
המדבקה עם סימון המסופים נמצאת בתיך תיבת המסופים.

דיאגרמת חיבור של המאווררים                                  מובאת באיור 10, ושל כל שאר המאווררים - באיור 11.
 מפוחים בעלי בקר מהירות ובעלי בקר טמפרטורה ומהירות מיועדים לחיבור אל מערכת זרם חילופין חד-פאזית במתח

של 230 וולט, 50 הרץ ומצוידים בכבל חשמל עם תקע )צורף על-ידי היצרן לתיבת המסופים).

איור 10 איור 11

VKM 400, VKM 450

וולט ~230
הרץ 50

וולט ~230
הרץ 50
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המסופים                   הם שלוחות של המגע המוסתר של מיגון המנוע מפני חום.
.S1 מגע זה יש לחבר באופן עקבי למעגל הגליל של המתנע המגנטי          המתניע את המנוע בלחיצת כפתור
 בלחיצת כפתור      או במקרה חימום יתר של המנוע, המגע ניתק ומשבית את גליל המתנע שמסתיים בהפסקת

חשמל ועצירת המנוע.
.S1 מפסק אוטומטי      , מתנע מגנטי        , כפתורי ניהול אינם כלולים בערכת משלוח ומותקנים על-ידי הצרכן

דוגמת דיאגרמת חיבור המנוע בעל מגעי מיגון מפני חום מוחצנים מובאת באיור 12.

איור 12

ניהול

מפוחי סדרת                            בעלי מודול אלקטרוני
 המודול האלקטרוני נועד לויסות חלק של מהירות סיבובי כנפי המפוח )צריכת אוויר(. הניהול מתבצע באמצעות ידית

וסת המהירות 9 )איור 5).
בעלי בקר טמפרטורה ומהירות VKM Un, VKMz Un מפוחי סדרת

הבקר נועד לבקרת טמפרטורת אוויר וויסות מהירות סיבובי כנפי המפוח המותנה בטמפרטורת הסביבה.
הניהול מתבצע באמצעות ידית וסת המהירות 9 וידית וסת טמפרטורה 10 )איור 5).

'מפוחים בגרסאות                                 מצוידים בחיישן טמפרטורה חיצוני עם כבל שאורכו 4 מ.
על מכסה תיבת המסופים של המפוח מצויים כלי ניהול אלקטרוניים הבאים:

 וסת מהירות סיבובי הכנפיים 9 )איור 5);
 וסת טמפרטורה 10 )איור 5( לשם הגדרת סף אתחול התרמוסטט האלקטרוני;

 מחוון הזנה של המפוח 11 )איור 5);
 מחוון אתחול התרמוסטט 12 )איור 5);

VKM Un-ו VKMz Un אלגוריתם פעולת המפוחים 
בעזרת ידית וסת התרמוסטט 10 תגדירו את סף החום לאתחול התרמוסטט.

תפעילו את המפוח ואז בעזרת ידית וסת המהירות 9 תגדירו את מהירות הסיבובים של המאוורר.
במצב זה נדלק מחוון ההזנה של המאוורר 11.

 במקרה של עלייה בטמפרטורת אוויר וחריגתה מעל סף אתחול התרמוסטט המוגדר, הוסת מעביר את מנוע המאוורר
למהירות סיבובים מירבית )צריכת אוויר מירבית( ובמצב זה נדלק מחוון אתחול התרמוסטט 12.

 במקרה של ירידה בטמפרטורת אוויר ב-2 מעלות צלסיוס מתחת לסף אתחול התרמוסטט המוגדר, הוסת מעביר את
מנוע המפוח למהירות נמוכה יותר שהוגדרה קודם לכן.

 באופן זה נמנעת התחלפות תכופה של מהירויות סיבובי הכנפיים בטמפרטורת אוויר בתעלה ששווה לטמפרטורת
הסף.

 אלגוריתם זה מאפשר ניטור תנודות הטמפרטורה ותגובה לשינוייה בדיוק של עד 2 מעלות צלסיוס כאשר תכיפות שינוי
מהירות סיבובי כנפי המפוח תלויה רק בקצב שינוי טמפרטורת אוויר.

TW2, TW1
KM1

S1

QFKM1

VKM P, VKMz P

VKM Un, VKMz Un

וולט ~230
הרץ 50
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תחזוקה

לפני ביצוע עבודות תחזוקה כלשהן יש לנתק את המוצר מספק כוח.

תחזוקת המפוח יש לבצע רק לאחר ניתוקו מספק כוח.
התחזוקה באה לידי ביטוי בניקוי תקופתי של משטחי המפוח מאבק וליכלוך.

לסילוק אבק יש להשתמש במברשת יבשה רכה או באוויר דחוס.
להבי הכנפיים של גלגל פעיל מצריכים ניקוי יסודי כל 6 חודשים.

לשם כך יש:
 VKM/VKMz )5 ,4 איורי(

 להוציא ברגים 3 ולהסיר כיסוי 2.
VC-VK )6 איור(

 להוציא ברגים 3 ולשלוף את הגלגל הפעיל עם המנוע 4 ועם הזרוע 2.
VC-VN/VCz-VN )7 איור(

 להוציא ברגים 5 ולשלוף את הגלגל הפעיל עם המנוע 3 ועם הזרוע 2.
VC-PN )8 איור(

 להוציא ברגים 3 ומתוך הגוף לשלוף את הזרוע 2 עם הגלגל הפעיל 5.
VC-PK )9 איור(

 להוציא ברגים 5 ומתוך הגוף 1 לשלוף את הזרוע 2 עם הגלגל הפעיל 3.
באמצעות תמיסה מימית של חומר ניקוי לנקות את להבי הגלגל הפעיל של המפוח תוך מניעת הרטבת המנוע.

אחסון והובלה
את המוצר יש לאסחן באריזה מקורית בחדר מאוורר בטמפרטורה בין 5 לבין 40 מעלות צלסיוס מעל אפס.

אסור שהאוויר יכיל אדים וזיהומים אשר גורמים לקורוזיה ומשבשים בידוד ואטימות החיבורים.
הובלה מותרת בכלי רכב כלשהו ובלבד שהמוצר מוגן מפני ממטרים ונזקים מכניים.

בעבודות העמסה ופריקה למניעת גרימת נזק למוצר יש להשתמש במכונות הרמה מתאימות.
בזמן ביצוע עבודות העמסה ופריקה יש למלא אחר הוראות הנעה המתייחסות לסוג זה של מטענים.

העמסה ופריקה יש לבצע ללא זעזועים ומהלומות פתאומיים.
אין לחשוף את המוצר לשינויי טמפרטורה פתאומיים.

שינוי טמפרטורה פתאומי עלול לגרום לעיבוי לחות בתוך המוצר ולשבש את פעולתו ברגע ההפעלה.
 לאחר הובלה ואחסון בטמפרטורות נמוכות מתחת לאפס את המוצר מומלץ לא להפעיל תוך שעתיים מרגע הבאתו

לסביבת ההפעלה.
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אחריות היצרן
 היצרן קובע כי תקופת האחריות של המוצר היא 24 חודשים ממועד מכירת המוצר דרך רשת קמעונאית בתנאי מילוי אחר כללי

הובלה, אחסון, התקנה והפעלה של המוצר על-ידי המשתמש.
 במקרה של תקלת המוצר באשמתו של היצרן במשך תקופת האחריות, המשתמש זכאי לסילוק פגמי ייצור ללא תשלום באמצעות

שימוש בשירות האחריות.
 מטרת שירות האחריות היא ביצוע עבודות הנוגעות לסילוק פגמים במוצר והבטחת שימוש במוצר בהתאם לייעודו במשך תקופת

האחריות.
סילוק פגמים מתבצע באמצעות החלפה או תיקון של מרכיבי המוצר או חלק מסוים של המוצר.

שירות האחריות אינו כולל:
• תחזוקה תקופתית;

• התקנת/פירוק המוצר;
• כיוונון המוצר.

 לקבלת שירות במסגרת האחריות על המשתמש להמציא את המוצר, את המדריך למשתמש עם תאריך מכירה נקוב ומסמך מסחרי
המעיד על עובדת רכישתו.

דגם המוצר חייב לתאום זה אשר נקוב במדריך למשתמש.
לקבלת שירות במסגרת האחריות יש לפנות אל מוכר המוצר.

אחריות היצרן אינה חלה במקרים הבאים:
• מסירת המוצר כאשר שלמותו אינה תואמת את תיאורו במדריך למשתמש לרבות פירוק מרכיבי המוצר על-ידי המשתמש;

• אי-התאמה בין דגם או סימון המוצר לבין הנתונים המצוינים על אריזת המוצר ובמדריך למשתמש;
• אחזקה של המוצר שלא בעתה על-ידי המשתמש;

• נוכחות נזק חיצוני במוצר )לנזק אינם נחשבים שינויים חיצוניים של המוצר שנעשו לשם התקנתו( וברכיביו הפנימיים;
• שינוי עיצוב המוצר או שכלול של המוצר;

• החלפה ושימוש ביחידות, חלקים ומרכיבים של המוצר אשר לא נצפו על-ידי היצרן;
• שימוש במוצר בניגוד לייעודו;

• אי-מילוי אחר כללי התקנת המוצר על-ידי המשתמש;
• אי-מילוי אחר כללי שימוש במוצר על-ידי המשתמש;

• חיבור המוצר לספק הכוח במתח שונה מזה שמצוין במדריך למשתמש;
• קילקולו של המוצר עקב קפיצות מתח ברשת החשמל;

• תיקון בלתי מורשה של המוצר על-ידי המשתמש;
• תיקון המוצר על-ידי גורמים שלישיים ללא הסמכה על-ידי היצרן;

• פקיעת תקופת האחריות של המוצר;
• אי-מילוי על-ידי המשתמש אחר הוראות הנוגעות להובלת המוצר;

• אי-מילוי אחר כללי אחסון המוצר על-ידי משתמש;
• ביצוע מעשים בלתי חוקיים ביחס למוצר על-ידי גורמים שלישיים;

• )קילקולו של המוצר עקב אירועי כוח עליון )שריפה, הצפה, רעידת אדמה, מלחמה, פעולות איבה מכל סוג שהוא, מצורים;
• חוסר חותמים ובלבד שנוכחות חותמים כאלה מוכתבת במדריך למשתמש;

• אי-המצאת המדריך למשתמש עם תאריך מכירה נקוב;
• חוסר מסמך מסחרי המעיד על עובדת רכישת המוצר.

מלאו אחר הוראות המדריך למשתמש הזה להבטחת פעולה רציפה וממושכת של המוצר.

 טענות המשתמש לקבלת שירות האחריות מתכבדות בתנאי המצאת המוצר, תעודת האחריות, מסמך
מסחרי ומדריך למשתמש עם תאריך מכירה נקוב.
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תעודת ביקורת 

מפוח תעלות צנטריפוגלי סוג המוצר

____________ VKM 

___________ VKMz 

_____________ VC 

דגם

מספר סדרתי

תאריך ייצור

המוצר עומד בדרישות התקנים והנורמות האירופאיים, הנחיות על מתח נמוך ותאימות אלקטרומגנטית.
.EC/2004/108 בזאת אנו מצהירים כי מוצר זה עומד בדרישות הדירקטיבות

vEEC/89/336של מועצת האזור הכלכלי האירופי, דרישות הדירקטיבות.
EC/2006/95 של המועצה למתח נמוך  

CE וכן דירקטיבת סימון EEC/73/23 
EEC/93/68  

על זהות החקיקה של המדינות החברות בתחום תאימות אלקטרומגנטית, הקשורה לציוד חשמלי המשמש בקטגוריות מתח נתון.
תעודה זו הוענקה על סמך ניסויים שבוצעו על פריטי תוצרת הנ"ל.

סימן אישור

פרטי המוכר

שם של מוסד מסחר

מען

טלפון

דואר אלקטרוני

תאריך קנייה

 קיבלתי את המוצר בשלמותו בצירוף המדריך למשתמש, עיינתי בתנאי האחריות
והסכמתי אתם.
חתימת הקונה

מקום לחותמת המוכר

 
תעודת התקנה
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מקום לחתימת המתקין

 המוצר מותקן ומחובר למערכת החשמל בהתאם להוראות המדריך למשתמש
הזה.

שם החברה
מען

טלפון

שם מלא של המתקין

חתימה: תאריך התקנה

 עבודות התקנה בוצעו תוך כיבוד הנהלים והסטנדרטים הטכניים המקומיים
והבינלאומיים של עבודות בנייה וחשמל. אין לי הערות לגבי עבודת המוצר.

חתימה:

תעודת אחריות
מפוח תעלות צנטריפוגלי סוג המוצר

דגם

____________ VKM 

___________ VKMz 

_____________ VC 

מספר סדרתי

תאריך ייצור
תאריך קנייה

תקופת האחריות
החברה המוכרת

מקום לחותמת המוכר
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