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•    לפני השימוש והרכבת המפוח הערוצי )להלן: המפוח( אנא קראו בעיון רב את מדריך ההנחיות למשתמש. 
•    בעת ביצוע הרכבתו של המוצר ותוך כדי שימוש בו יש להקפיד על דרישות המדריך, כמו כן על כלל הדרישות של.

•    הנורמות, הסטנדרטים והתקנים, הן מקומיים והן כלל ארציים, הן חשמליים והן טכניים שגרתיים.
•    יש לקרוא בעיון רב ובקפדנות את האזהרות אותן מכיל מדריך זה מאחר ותוכנן מתייחס ישירות לבטיחותכם.

•    אי הקפדה על הכללים עלול לגרום פגיעה במשתמש או קילקולו של מפוח.
•    לאחר קריאת המדריך הנוכחי למשתמש יש לשמור אותו לאורך כל תקופת השימוש במפוח הנדון.

•    בעת העברת ניהול למפעיל אחר נא לוודא כי ישנו לו מדריך ההנחיות הנוכחי למשתמש.
להלן פרשנותם של סימני המקרא המופיעים במדריך זה:

אמצעי בטיחות בעת התקנתו והרכבתו של המפוח, כמו כן בעת שימוש בו

זהירות!

חל איסור מוחלט!

 לפני התקנת המפוח ותיקוניו יש
לנתקו מרשת אספקת החשמל. הארקת מאוורר הפנל הנה הכרחית!

 אין להשתמש במפוח בטמפרטורות
 החורגות מטווח המצוין במדריך

 למשתמש וכן בסביבה אגרסיבית
ונפיצה.

 בעת חיבורו של המפוח אל רשת
 אספקת החשמל אין להשתמש בציוד

ובמוליכים פגומים.

 יש להקפיד על כללי מניעת תאונות
 בעת עבודה עם כלים חשמליים תוך

כדי התקנת המפוח הנתון.

 בזמן פתיחתה של אריזת מהמפוח
יש לנהוג בשיא הזהירות.

אל תשנה את אורכו של כבל המערכת
בעצמך. אין לקפל את כבל המערכת. 

 יש להימנע מגרימת נזק לכבל
המערכת.

 אין להעמיד שום מכשירי חימום
 ואחרים בקרבת כבל המערכת של

המפוח.

דרישות בטיחות
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אמצעי בטיחות בעת התקנה ושימוש במפוח

 אין לגעת בידיים רטובות במווסת
 ואו בשלט. בשום פנים ואופן אין
 לבצע תחזוקה טכנית של המפוח

בידיים רטובות

 אין לשטוף את המפוח במים.
 יש למנוע הרטבת רכיביו
החשמליים של המפוח

 במפוח יש להשתמש רק בהתאם
 לייעודו הישר. אין לחבר אל המפוח
 ואל מערכת האוורור שום אמצעי
ייבוש כביסה ופריטי ציוד דומים

 אין להניח על פני המפוח שום
 מיכלי מים, למשל קדים עם

'עציצים וכד

 לע בשת לא ןפואו םינפ םושב
 םירתוימ םיצפח דימעת לאו רצומה

וילע OFF

ON  בזמן ביצוע הליכי תחזוקתו
 הטכנית של המפוח אנא מכם

 נתקו אותו מרשת אספקת
החשמל

 אין לאפשר לילדים קטינים
 להתקרב אל המפוח או לגשת

לשימוש בו

 בעת שימוש במכשיר אין לפגום
 בכבל המערכת. אין להניח

 חפצים זרים ומיותרים על כבל
המערכת

 אין לאחסן חומרים דליקים ונפיצים
בקרבת המפוח

 אין לפתוח את ממכסה המפוח
במהלך העבודתו

 במקרה הופעת צלילים או ריחות
 זרים, כמו כן עשן, נתקו את

 מהמפוח מספק הכוח ותפנו למרכז
שירות טכני

 במהלך שימוש ממושך במפוח
 בדקו מדי פעם בפעם את

אמינות ההתקנה וההרכבה

 אל תחסום את ערוץ האוויר בעת
פעולתו של המוצר

 בשום פנים ואופן אין לכוון את
 זרם האוויר מתוך המפוח לעבר
 מכשירים הפועלים על פי עקרון
 הבעירה או לכיוונם של הנרות

הדולקים
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 מדריך נוכחי למשתמש מאוחד עם התיאור הטכני, הוראות השימוש, תעודה טכנית, ידיעות ההתקנה וההרכבה של
מפוח בידוד הרעש מהסוג של                    )להלן: המפוח(.

מבוא

ייעוד:

ערכת המשלוח:

 המפוח מיועד לאוורורם של המבנים הביתיים, הציבוריים והתעשייתיים עם דרישות גבוהות אל רמת הרעשים ועם
מרחב מוגבל להתקנה ולהרכבה. המפוח הנדון נועד להרכבה במערכות אוורור עם צינורות אוויר עגולים.

המפוח נועד למשך פעולה ארוך טווח ללא התנתקותו מרשת אספקת החשמל.
המפוח משמש מוצר רכיב ואיננו נועד לשימוש אוטונומי.

־אסור שהאוויר הנמסר יכיל תערובות דליקות או נפיצות כלשהן, כמו כן אידויים כימיים פעילים, חומרים סיביים, חלקי
 קי אבק גדולים, פיח, שומנים או סביבות המעודדות את התגבשותם של החומרים המזיקים )כלומר חומרים רעילים, אבק,

חיידקים פתוגניים(, חומרים דביקים, חומרים סיביים וכו

המפוח - פריט 1 
מדריך ההנחיות למשתמש - פריט 1 
תיבת אריזה - פריט 1 

 המפוח אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים קטינים, אנשים בעלי יכולות רגשיות ושכליות מוגבלות, כמו כן
למי שטרם קבל תדרוך ראוי לשימוש במוצר הנדון.

 מומחים ומקצוענים בעלי הכשרה הולמת אותה יקבלו במהלך תדרוך מקצועי בלבד יהיו רשאים לגשת
למוצר הנוכחי.

המוצר חייב להיות מותקן במקומות איפה שאינה גישתם העצמאית אליו של ילדים קטינים.
 

Vents KSB

.’
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אפיונים טכניים עיקריים

K1  R   U1 M  S  100  KSB  Vents

 יש להשתמש במפוח הנדון במבנה סגור תחת טמפרטורת אוויר מסביב מ-         ועד           , כמו כן תחת רמת
הלחות היחסית עד         )כאשר הטמפרטורה הינה

סוג ההגנה מפני הנגשתו אל חלקים מסוכנים וחדירת מים
על פי סוג ההגנה מפני פגיעה על ידי זרם חשמלי שייך המוצר אל המכשירים מהדירוג

ממדי הגודל והחיבור העיקריים, המראה החיצוני ושלל הממדים הטכניים צוינו בציור מס’ 1 וגם בטבלאות מס’ 1, 2.
 מבנה המפוחים והמאווררים הוא תמיד במגמת השיפור, לפיכך דגמים מסוימים עשוים להיות שונים מאלה שתוארו

במדריך ההנחיות הנוכחי למשתמש.

מבנה של סימון מקרא:

550C+ 250C
)250C+ 80%

IPX4 -
 .I 
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סוג
מימדים, מ"מ

משקל, ק"ג
ØD B В1 H L L1 L2

KSB 100  99 322 280 192 447 380 350 5,4

KSB 125 124 322 280 192 447 380 350 5,4

KSB 100*  99 350 280 229 447 380 350 7,3

KSB 125* 124 350 280 229 447 380 350 7,4

KSB150 149 352 310 212 477 410 380 6,4

KSB 160 159 352 310 212 477 410 380 6,4

KSB 200 199 432 368 287 588 506 480 10,0

KSB 200C 199 432 368 287 588 506 480 12,0

KSB 250 249 432 368 287 588 506 480 12,5

KSB 315 314 502 438 397 648 566 540 15,5

 * - דגם מיוחד של המפוח עם עובי הפנלים המוגדל

טבלה מס’ 1

ציור מס’ 1
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 גופו של המפוח נעשה מדף פלדה מגלוונת וישנו לו רובד בידוד החום והאקוסטי פנימי. שרוולי החיבור בעלי חתך עגול
מצוידים באיטומי גומי )ראו בציור מס’ 2

 המפוח מצויד במנוע אסינכרוני בעל ארבעה קטבים עם הרוטור החיצוני ועם הגלגל הצנטריפוגלי אשר להביו מכופים
 כלפי קדימה למנוע ישנה הגנת חום מובנית עם מנגנון אוטומטי של ההפעלה מחדש. בזכות שימוש במנוע עם מסבי כדור

 עם שמן סיכה הנבחר במיוחד, ניתן לספק מצב פעולה בלתי רועש וכזה שאינו דורש תחזוקה טכנית שכיחה. על מנת
להנמיך את רעשי הרטט של המפוח עוד קצת ניתן להתקין את המנוע על תמיכות הרטט מגומי

הדגם מהסוג של               מצויד במנוע בעל כוח יותר עוצמתי
 המפוחים מהסוג של                אשר מבודדים על ידי צמר גפו מינרלי יכולהים להיות משומשים אך ורק לשאיבת

האוויר

מבנה המתקן ועקרון פעולתו

ציור מס’ 2

.)

.)KSB...M(
KSB…S

KSB…K1
.
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הרכבה והכנה לעבודה
מפוחים ערוציים מיועדים להתקנה עם צינורות אוויר עגולים בלבד. יש להתקין את המפוחים בתוך פערי הצינורות.
ישנם מסבי קיר )סוגרים( של הרכבה על פני גופו של המפוח על מנת לספק את הרכבתו האופטימלית של המפוח.

 במקרה של חיבור המפוח דרך שזורים גמישים, אנא מכם חזקו את המפוח וצרפו אותו אל קונסטרוקציית הבניין
 בעזרת תמיכות, קולבים או מסבי קיר )סוגרים(. ניתן להעמיד את המפוח בעמדה כלשהי בהתחשב בכיוון זרם האוויר

)מצוין באמצעות חץ על פני גופו של המפוח(.
 על מנת להפחית את התנגדות האוויר הנוצרת עקב התערבולתו של זרם האוויר, בכניסה אל תוך המפוח וגם ביציאה

 ממנו צריך להימצא קטע ישר של צינור האוויר אשר אורכו הינו בסך קוטר 1 של צינור האוויר מצד הכניסה ו3 קוטרי הצינור
מצד היציאה. על פני הקטעים הללו אסור שיותקנו מסננים או מכשירים אחרים כלשהם. 
יש לדאוג לגישה מספקת עבור מתן שירותי התחזוקה הטכנית של המפוח. .

 בתום פרוק המפוח, בטרם התקנתו והרכבתו:

 עליכם ללמוד בעיון רב את הנחיות התקנתו, הרכבתו, הפעלתו, היצולו ומתן שירותי התחזוקה הטכנית  
למפוח

 יש לבדוק את שלמותו של המפוח במטרה לוודא כי אינם פגמים, לקויים ותקלות טכניות כלשהם אשר 
היו עלולים להיווצר במהלך הובלתו ותעבורתו של המוצר

להלן רצף פעולותיה של התקנת המפוח:

נא לוודא כי אין אספקת החשמל על המנוע )ראו ציור מס’ 3.1(.

אנא מכם סמנו את הנקודות הנועדות להרכבת מסבי קיר )סוגרים( על פני מישור התובלה )של המבנה( )ראו ציור

מס’ 3.2(. 

 )נא לקדוח ולנקב חורים, לחזק את המפוח על מסבי הקיר )הסוגרים( באמצעות ההידוק התואם )למשל, מסמרות

ראו ציור מס' 3.3(.

יש לחבר את צינורות האוויר אל המפוח )ראו ציור מס' 3.4(

ציור מס' 3

1. 2.

3. 4.

S1

בעת הכנתו של המפוח לקראת פעולתו, כמו כן במהלך שימוש בו יש להקפיד על כללי הבטיחות.
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חיבור לרשת אספקת החשמל

לפני ביצוע עבודות כלשהן עם המוצר לפניכן חובה לנתק אותו מרשת אספקת החשמל.
 אך ורק חשמלאי מוסמך בעל זכאות לביצוע עבודה עצמאית על מתקנים חשמליים של ערך המתח עד
1000V, לאחר עיון רב במדריך ההנחיות הזה למשתמש, יהיה רשאי לערוך את חיבורו של המפוח אל 

רשת אספקת החשמל.
ערכי דירוג של ממדים חשמליים של המוצר מפורטים על גבי המדבקה של מפעל היצרן.

 חל איסור מוחלט על ביצוע שינויים כלשהם בחיבור פנימי וזה עלול לגרום לביטול תוקפה של
האחריות.

 230V / 50-60 Hz המפוח הנדון נועד לחיבור אל רשת אספקת החשמל החד פאזית של זרם חשמלי משתנה
בהתייחס אל ערכת המשלוח ישנן שתי גרסאות אפשריות לחיבורו של המפוח אל רשת אספקת החשמל כדלקמן:

דרך כבל חשמלי עם תקע
דרך תיבת המסופים

 על המפוח להיות מחובר באמצעות מוליכים )כבל, חוטים חשמליים( מבודדים, איתנים ועמידים לחום. על החיווט
 החיצוני להיות מצויד במפסק אוטומטי בעל מנגנון ניתוק המנתק את כל פאזות הרשת, והמובנה בתוך החיווט הקבוע

והנייח. את המפסק החיצוני יש למקם במקום נגיש לשם כיבוי מיידי ותפעולי של המכשיר הנתון.
 ערכו של הזרם החשמלי הנומינלי המומלץ של המתג האוטומטי עבור                הינו בסך      , בעוד שעבור יתר

המודיפיקציות ערכו הוא בסך הכול      בלבד. חתכם הנומינלי המומלץ של המוליכים הינו בסך 0.75 מ''מ מרובעים

.'בסוג החוט, בבידודו, אורכו ודרך הנחתו - באופן גלוי, בתעלות הכבל, בתוך הקירות וכד

להלן רצף פעולות חיבורו של המפוח אל רשת אספקת החשמל:

   חיבור בתוך גופו של המפוח:
נא לשחרר את הברגים המחזיקים את הפנל התחתון של הגוף )ראו ציור מס' 4.1

נא להסיר את הפנל התחתון )ראו ציור מס' 4.2
נא למשוך את הכבל המוביל של רשת אספקת החשמל דרך הכניסה האטומה הממוקמת על פני הקיר הצדדי,

נא להסיר בידוד מקצוות הכבלים לאורך של 7-8 מ''מ,
   נא לחבר את הכבלים אל בלוק המסוף בהתאם לתרשים חיבורים חשמליים וסימני המסופים )ראו ציור מס'

 בשביל כך, אנא מכם הכניסו את חוטי החשמל אל תוך המסופים המתאימים עד סוף הבידוד בחלקם של המסופים
העשוי מברזל והחזקו אותם בעזרת ברגים

נא להרכיב את המפוח
חיבור דרך תיבת המסופים:

 במקרה של חיבורו של המפוח אל רשת אספקת החשמל דרך תיבת המסופים. תרשים החיבור וסימון המסופים
הינם זהים )ראו ציור מס' 5

KSB 3152A

.)mm2 0.75(
1A

בעת בחירה במוליכים חובה לקחת בחשבון את ערכו המקסימלי המותר של חימום החוט אשר תלוי

,)
,)

.)5

,

.

.)

.1

.2
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ציור מס' 5

X1
L

PE

N

L

PE

N

QF

X1 - בלוק מסופי 
  מפסק אוטומטי )אינו נכלל בערכת 

המשלוח)

ציור מס' 4

1. 2.

- QF
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ניהול ושליטה

ציור מס' 6

min max

21

22

23
24 25 26

27

28

29

t C

30°C20°C

בהתייחס אל ערכת המשלוח המפוח יכול להיות מצויד במודול אלקטרוני של טמפרטורה ומהירות )ראו ציור מס' 6(.
 משמש פתרון מושלם עבור מערכות אוורור של המבנים היכן שנדרש פיקוח על טמפרטורת KSB המפוח מהסוג של

 האוויר הסובב )לדוגמא, בחממות(. המפוח המצויד במודול האלקטרוני של טמפרטורה ומהירות מאפשר לשנות באופו
 אוטומטי את מהירות הסיבובים של גלגל המניע )צריכת האוויר( וזה תלוי בטמפרטורת האוויר הסובב בתוך תעלת

האוורור או בתוך מבנה המגורים.

 על פני הפנל הקדמי של המודול האלקטרוני ממוקמים
מכשירים הבאים דהיינו:

 מווסת ההתקנה הקודמת של מהירות סיבוביו של גלגל
המניע.

מווסת פתח הפעלתו של הטרמוסטט האלקטרוני.
מחוון עבודתו של הטרמוסטט.

ישנן שתי דרכי הביצועים של המפוח כגון:
 עם חיישן הטמפרטורה המובנה בתוך תעלת המפוח

)U / U1 אופציה(
 עם חיישן הטמפרטורה הנשלט מרחוק, המהודק על

 'פני כבל אשר אורכו הינו בסך 4 מ' )אופציה מס
)Un / U1n

KSBאלגוריתם עבודת          ביחד עם המודול האלקטרוני של הטמפרטורה והמהירות.

 אנא מכם קבעו את טמפרטורת האוויר הרצויה )פתח הפעלתו של הטרמוסטט( באמצעות סיבובי ידית הוויסות של
 הטרמוסטט, כמו כן את מהירות הסיבוב המינימלית )צריכת האוויר(, באמצעות סיבובי הידית של וויסות המהירות. במידה

 והטמפרטורה תעלה ותחרוג מפתח הפעלת הטרמוסטט שנקבע קודם לכן, המפוח יעבור באופן אוטומטי למהירות
הסיבובים המקסימלית )הצריכה המקסימלית(. בעת הפחתת טמפרטורת האוויר מתחת לפתח הפעלת הטרמוסטט

שנקבע מראש, המנוע של המפוח יעבור באופן אוטומטי אל מהירות הסיבוים הנקבעת מקודם.
 על מנת להימנע מהעברות שכיחות של מהירויות המנוע במקרה שהטמפרטורה בתוך התעלה שווה פתח הטמפרטורה

 הנקבע, יוכנס אל תוך האלגוריתם עיכוב העברת המהירות. קיימים שני אלגוריתמים של העיכוב הנ''ל אשר ניתן להשתמש
בהם במקרים שונים כדלקמן:

KSB U( עיכוב על פי חיישן הטמפרטורה )האופציה .1
 בעת העלאת טמפרטורת האוויר הסובב ב    20 מעל פתח הפעלת הטרמוסטט הנקבע מקודם, יעבור המפוח אל המהירות

 המוגברת. המפוח עובר אל המהירות הנקבעת )המופחתת( לאחר הורדת הטמפרטורה מחוץ לגבולותיו של פתח
 הטמפרטורה הנקבע מראש. האלגוריתם הנתון משמש גורם קריטי עבור הקפדה על טמפרטורת האוויר הסובב ברמת

Cהדיוק עד    20. העברות המהירות של המפוח מתקיימות לעיתים נדירות.

C

KSB...U1( עיכוב על פי הטיימר )האופציה מס'
 בעת העלאת טמפרטורת האוויר הסובב מעל פתח הפעלת הטרמוסטט הנקבע מקודם, יעבור המפוח אל המהירות
  המוגברת. במקביל יידלק טיימר העיכוב של 5 דקות. המפוח עובר אל מהירותו הנקבעת )המופחתת( לאחר הורדת

של פעולת טיימר העיכוב.הטמפרטורה מחוץ לגבולות של פתח הטמפרטורה הנקבע, ורק בתום 5 דקות

 האלגוריתם הנתון משמש גורם עיקרי להקפדה מדויקת על טמפרטורת האוויר הסובב. יחד עם זאת, יחולו שינויים
 במהירות המפוח עם אופציית 1    לעיתים יותר קרובות יחסית לאלגוריתם עבודתו של המפוח עם אופציית    , אולם

משך הפעולה במהירות אחת בלבד יהיה סך הכול לא פחות מ5 דקות.
UU
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הנה הדוגמא של עיכוב על פי חיישן הטמפרטורה.
להלן התנאים הראשוניים:

מהירות הסיבובים תיקבע ב60% מהמהירות המקסימלית
פתח ההפעלה ייקבע תחת טמפרטורת האוויר הסובב של    250

טמפרטורת האוויר בתעלה )בתוך הערוץ( הינה    200

ערך הטמפרטורה בתעלה )בתוך הערוץ( יעלה
המפוח יעבוד עם מהירות סיבובי גלגל המניע של 60%

טמפרטורת האוויר בתעלה )בתוך הערוץ( הינה    270+
המפוח יעבור אל מהירות סיבובי גלגל המניע של 100%

הטמפרטורה הפנימית בתעלה )בתוך הערוץ( מתחילה לרדת
המפוח יעבור אל מהירות סיבובי גלגל המניע של 100%

טמפרטורת האוויר בתעלה )בתוך הערוץ( הינה    250+
המפוח יעבור אל מהירות סיבובי גלגל המניע )60%(

הנה הדוגמא של עיכוב על פי הטיימר.

להלן התנאים הראשוניים:

מהירות הסיבובים תיקבע ב60% מהמהירות המקסימלית
פתח ההפעלה ייקבע תחת טמפרטורת האוויר הסובב של    250+

טמפרטורת האוויר בתעלה )בתוך הערוץ( הינה    200+
המפוח יעבוד עם מהירות סיבובי גלגל המניע של 60%

ערך הטמפרטורה בתעלה )בתוך הערוץ( יעלה, יגיע עד    250+ וימשיך לעלות הלאה

המפוח יעבור אל מהירות סיבובי גלגל המניע של 100%, אך בו-זמנית יידלק טיימר העיכוב המתוכנן על 5 דקות

הטמפרטורה הפנימית בתעלה )בתוך הערוץ( מתחילה לרדת
המפוח יעבור אל מהירות סיבובי גלגל המניע של 100%

הטמפרטורה הפנימית בתעלה )בתוך הערוץ( תשיג את הערך של    250+ ואז תמשיך לרדת כלפי מטה
 המפוח ממתין לסיום חישוב הטיימר ולאחר מכן עובר אל מהירות הסיבובים הנקבעת מקודם )60%(. בתום מעברו

אל המהירות הנקבעת )60%( שוב פעם יידלק טיימר העיכוב המתוענן על 5 דקות

C
C

C

C

C
C

C

C
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הטמפרטורה הפנימית בתעלה )בתוך הערוץ( תעלה, תשיג את הערך של    250+ ואז תמשיך לעלות כלפי מעלה

 המפוח ממתין לסיום חישוב הטיימר ולאחר מכן עובר אל מהירות הסיבובים הנקבעת מקודם )60%(. )במקביל שוב
פעם יידלק טיימר העיכוב המתוענן על 5 דקות

כלומר, עבור האלגוריתם עם "עיכוב על פי הטיימר" טיימר העיכוב יידלק בכל העברת מהירותו של המפוח הנדון.

מתן שירותי התחזוקה הטכנית

 תחזוקה טכניתוגם ביצוע תיקוני המפוח מותרים אך ורק לאחר ניתוקו של המפוח מרשת אספקת החשמל, כמו כן
לאחר עצירתם של כלל חלקיו ואביזריו המסתובבים.

התחזוקה באה לידי ביטוי בניקוי שגרתי של משטחי המפוח מאבק ולכלוך.
להביו של גלגל המניע דורשים ניקוי ממשי וקפדני פעם ב6 חודשים. עבור כך צריך לנקוט בצעדים הבאים דלעיל:

לנתק את המפוח מרשת אספקת החשמל
לנגב את חלקו החיצוני של גוף המפוח )ראו ציור מס' 7.1(

לשחרר את הברגים ולהסיר את הפנל העליון של המפוח )ראו ציורים מס' 7.2, 7.3(
יש לנקות את להביו של גלגל המניע באמצעות מברשת רכה ויבשה או בעזרת אוויר דחוס )ראו ציורים מס' 7.2, 7.3(.

 יש להימנע מחדירת נוזלים אל תוך המנוע החשמלי, כמו כן אל תוך המחלקה האלקטרונית. בעת הניקוי יש להקפיד
על זהירות רבה על מנת שלא יזוזו משקולות האיזון של גלגל המניע.

לאחר הניקוי יש לבצע את כלל הפעולות ברצף ההפוך.

ציור מס' 7

1. 2.

3. 4.

C

.)



15
www.ventilation-system.com

הסרת התקלות הטכניות

להלן פירוטם של התקלות הטכניות האפשריות ודרכי הסרתן

הבעיה שנוצרה להלן הסיבות האפשריות דרכי התיקון

 אי אפשר להפעיל את
המפוח

 המפוח איננו מחובר אל רשת אספקת
החשמל

 נא לוודא כי המפוח הינו מחובר בצורה נכונה
 ותקינה אל רשת אספקת החשמל, אחרת הסרו

בדחיפות את שגיאת החיבור

עקתנ עונמה  אנא מכם כבו את המפוח קודם לכן. הסרו את
 סיבת תקיעת המנוע. הפעילו שוב פעם את

המפוח הנדון
 בעת הפעלתו של

 המכשיר פתאום מופעל
מגן המפסק האוטומטי

 צריכת זרם חשמלי מוגברת בעקבות קצר
במעגל החשמלי  .אנא מכם כבו את המפוח"

אנא מכם פנו אל מרכז השירות."

נשמעים רעשים ורטט
גלגל המניע טונף אנא מכם נקו כראוי את גלגל המניע

נחלש ונהיה רפוי הידוקם של חיבורי הברגים  נא לבחון ובמידה וישנו צורך אנא מכם הדקו
את ברגי החיבור

טבלה מס' 2

כללי אחסון והובלה

 את המפוח יש לאסחן באריזה מקורית בחדר יבש ומאוורר בטמפרטורה בין     100 לבין     400 )יחידת המדידה:
מעלות צלזיוס(.

 אסור בהחלט שמקום אחסון יכיל אדים, תוספות וזיהומים אשר עלולים לגרום לקורוזיה )חלודה( וכי משבשים את
בידודם ואת אטימותם של כל החיבורים.

 עבור ביצוע עבודות העמסה ופריקה אנא הקפדו על שימוש בציוד ההולם של הרמת מטענים על מנת להימנע מכל מני
נזקין שייגרמו למפוח. חובה למלא את כלל הדרישות הנוגעות להעברת המטענים מהסוג הזה.

הובלה ומשלוח מותרים באמצעות כלי רכב כלשהו ובלבד שהמפוח יהיה מוגן מפני ממטרים, משקעים ונזקים מכניים.
יובהר כי את ההובלה, ההעמסה והפריקה יש לבצע ללא זעזועים ומכות פתאומיים.

CC
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אחריות היצרן

 היצרן קובע כי תקופת האחריות של המפוח היא 24 חודשים החל ממועד מכירתו של המוצר דרך רשת קמעונאית בתנאי מילוי אחר
כללי הובלה, אחסון, התקנה והפעלה של המפוח, כמו כן בתנאי ההקפדה החמורה על כך על-ידי המשתמש.

 במקרה של תקלת המפוח באשמתו של היצרן במשך תקופת האחריות, המשתמש יהיה זכאי לסילוק פגמי ייצור ולקויותיו ללא תשלום
באמצעות שימוש בשירותי התיקונים שייתנו על ידי היצרן במסגרת האחריות.

 תקופת האחריות תכלול ביצוע העבודות הקשורות להסרת התקלות הטכניות של המפוח על מנת לספק אפשרות לניצולו של המפוח
שכזה על פי ייעודו המקורי במהלך תקופת האחריות.

סילוק פגמים והסרת לקויים יתבצעו באמצעות החלפתם או תיקונם של מרכיבי המפוח המסוימים או חלקו המסוים של המפוח הזה.

מתן שירותים טכניים במסגרת האחריות אינו כולל דלהלן:
תחזוקה טכנית שגרתית

הרכבתו והתקנתו \ פריקתו של המפוח
הגדרתו של המפוח

 לקבלת שירותי התיקון הטכני במסגרת האחריות על המשתמש להציג את המפוח הנדון, כמו כן להמציא את מדריך ההנחיות
למשתמש עם ציון תאריך מכירתו הנקוב ואת המסמך המסחרי המעיד על נוכח רכישתו.

על דגמו של המפוח להתאים לזה אשר נקוב במדריך ההנחיות למשתמש.

על מנת לערוך את הליכי השירות במסגרת האחריות נא ליצור קשר עם מוכרכם.
תנאי האחריות ותקנותיה אינם תקפים במקרים הבאים דהיינו:

 כאשר מסירת המפוח אשר שלמותו איננה תואמת את תיאורו המפורט במדריך ההנחיות למשתמש לרבות פירוק מרכיבי המפוח
על-ידי המשתמש;

אם דגמו ומותגו שלהמפוח אינם תואמים את הנתונים המצוינים על פני אריזתו של המפוח וגם במדריך ההנחיות למשתמש.
מאחר והמשתמש לא טרח לערוך את הליכי התחזוקה הטכנית של המפוח הנדון בזמן ובעיתוי הנכון.

 היות וישנם פגמים ולקויים חיצוניים על פני גופו של המפוח )ד''א השינויים החיצוניים של המפוח הנדרשים להרכבתו התקינה אינם
נחשבים לפגמים ולקויים(, כמו כן של החיבורים הפנימיים.

במידה ובוצעו שינויים כלשהם במבנה המפוח או אם נערכו ניסיונות להשלים את עיצובו.
החלפה ושימוש ביחידות, חלקים, אביזרים ומרכיבים של המפוח אשר לא נקבעו על-ידי היצרן;

במידה ונהגו להשתמש במפוח לא על פי ייעודו המקורי.
אם המשתמש הפר את כללי הרכבתו והתקנתו של המוצר

אם המשתמש הפר את כללי הפעלתו של המפוח הנתון.
במידה והמפוח חובר אל רשת אספקת החשמל בעלת ערך מתח שונה מזה שמצוין במדריך ההנחיות למשתמש;

אם המפוח התקלקל עקב קפיצות מתח ברשת אספקת החשמל.
במידה והמשתמש החליט לבצע את תיקוני המפוח על דעת עצמו.

במידה והמפוח תוקן על ידי הגורמים מחוסרי ההסמכה המקצועית ההולמת מהיצרן.
במידה ופג תוקפה של אחריות המפוח.

במידה והמשתמש הפר את כללי תעבורתו והובלתו של המפוח.
במידה והמשתמש הפר את כללי אחסונו הנדרשים של המפוח.

במידה ונציגי צד ג' ביצעו מעשים ופעולות בלתי חוקיים בנוגע למפוח.
 קילקולו של המפוח עקב אירועי הכוח העליון )שריפה, שטפונות, רעידת אדמה, מלחמה, פעולות איבה ומבצעים צבאיים מכל סוג

שהוא, מצורים, סגר(;
במידה ועל המוצר נעדרים חותמים רשמיים במידה וכאלה אמורים להיות על פי מדריך ההנחיות למשתמש.

אם לא הוגש מדריך ההנחיות למשתמש עם ציון תאריך המכר
היעדרו של מסמך מסחרי המעיד על נוכח רכישת המפוח.

 נא למלא את כלל דרישותיו של מדריך ההנחיות הזה למשתמש על מנת לספק את פעולתו הבלתי פוסקת של המפוח
הנדון לטווח ארוך.

 כלל דרישותיו, תלונותיו וטענותיו של המשתמש במסגרת האחריות תיבדקנה אך ורק לאחר הגשתו של המפוח הנדון על
 ידי המשתמש כמו כן בעת הצגת הדו''ח )אישור, מסמך, קבלה, חשבונית מס וכד'( ומדריך ההנחיות למשתמש עם ציון

תאריך מכירתו של המפוח.
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תעודת קבלה

להלן פרטיו של המוכר

שם החנות

מען

מס' טל' להתקשרות
כתובת הדוא''ל
תאריך קנייה

הנני לאשר כי קיבלתי את המפוח בשלמותו בצירוף המדריך למשתמש, עיינתי בתנאי האחריות והסכמתי עמם לחלוטין.

חתימת הקונה

לחותמת מיועד  זה   מקום 
גומי רשמית של המוכר

מפוח עם בידוד רעשים סוג המוצר

דגם Vents KSB______________

מספר סדרתי

תאריך ייצור
המפוח הוגדר ככשיר לשימוש

 חותם רשמי של מפקח
הקבלה

 המוצר תואם את הנורמות, הסטנדרטים, התקנים וחוזרי המנכ''ל אודות מתח נמוך והתאמה אלקטרומגנטית. אנו מצהירים
 באחריות מלאה כי מוצר זה לגמרי הולם את הדרישות של חוזר המנכ''ל של איחוד האירופי לענייני הכלכלה מס' 2004 /
 108 /     , 89 / 336/         כמו כן את דרישות הסימון של חוזר המנכ''ל מס' 93 / 68 /         בנושא חוקיהן בזהים של

ארצות המשתתפות בתחום ההתאמה האלקטרומגנטית לגבי ציוד חשמלי אשר נוטים להשתמש בו בסוגי המתח הנדונים.
תעודה זו הונפקה ונמסרה על סמך סדרת הניסויים שנערכו על בסיס דגמי המוצרים הנזכרים לעיל.

ECEEC EEC
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תעודת הרכבה

 המפוח עם בידוד הרעשים מהסוג של           ______ מותקן, מורכב ומחובר אל
 רשת אספקת החשמל בהתאם להוראותיו והנחיותיו של המדריך הנוכחי

למשתמש.

שם החברה

מען

מס' טל' להתקשרות

 שם משפחה, שם פרטי
ושם האב של המתקין

תאריך ההתקנה: חתימה:

 תמתוחל דעוימ הז םוקמ
 הרבחה לש תימשר ימוג

 כלל העבודות במסגרת הרכבתו של המפוח שבוצעו הינן הולמות את הדרישות והנורמות המקומיות, הלאומיות, הן
נורמות ונהלי הבנייה, החשמל והטכניים. אין לי הערות לגבי פעולתו של המפוח.

חתימה:

KSB
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שובר האחריות

סוג המוצר מפוח עם בידוד רעשים

דגם Vents KSB______________

מספר סדרתי

תאריך ייצור

תאריך קנייה

תקופת האחריות

החברה המוכרת

לחותמת מיועד  זה   מקום 
גומי רשמית של המוכר
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