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הוראות בטיחות   
 OV / OVK / OV1 / OV1 לפני התקנתו ותחילת שימוש במאוורר פנל צירי חשמלי לתעשייה מסדרת ונטס •

R / OVK1 / VKF / VKOM / OVP )להלן — מאוורר פנל( קראו בעיון את המדריך למשתמש.
• בעת התקנת המאוורר פנל ושימוש בו יש למלא אחר הוראות המדריך למשתמש 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 עלול לגרום לפגיעה של המשתמש או לקילקולו של מאווררי הפנל.
• אחרי שקראתם במדריך למשתמש שמרו אותו לאורך כל תקופת השימוש במאוורר פנל.

• בעת העברת ניהול למשתמש אחר יש לספק לו את המדריך.
מקרא סימון:

שים לב!

אסור!

אמצעי בטיחות בעת התקנה ושימוש במאוורר פנל

מלפני התקנת ותיקון מאוורר הפנל יש לנ
תקו מספק הכוח.

הפנל  מאוורר  הארקת 
הנה הכרחית!

בטמפרטו פנל  במאוורר  להשתמש  מאין 
מרות החורגות מטווח המצוין במדריך למ
שתמש וכן בסביבה אגרסיבית ונפיצה.

 

מאוורר  חיבור  בעת 
החשמל  לרשת  הפנל 
בציוד  להשתמש  אין 

ומוליכים פגומים.

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

מאוורר הפנל.

בזמן פתיחה של אריזת 
מאוורר הפנל יש לנהוג 

בזהירות.

מאין לשנות בעצמכם את אורך כבל הח
שמל. 

אין לקפל את כבל החשמל.
יש להימנע מגרימת נזק לכבל החשמל.

חי מכשירי  למקם  מאין 
הח כבל  בקרבת  ממום 

שמל של מאוורר הפנל.
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רטובות  בידיים  לגעת  אין 
במאוורר הפנל ובכלי הניהול. 

מאוורר  של  תחזוקה  לבצע  אין 
הפנל בידיים רטובות.

במאוורר הפנל יש להשתמש רק 
בהתאם לייעודו העיקרי.

אין לחבר אל מאוורר הפנל ואל 
ייבוש  אמצעי  אוורור  מערכת 

כביסה וכדומה.

הפנל  מאוורר  את  לשטוף  אין 
במים.

מיש למנוע הרטבת רכיבים חשמ
ליים של מאוורר הפנל.

מאין להניח על מאוורר הפנל מי
כלי מים, למשל עציצים וכדומה.

מאין לאחסן חומרים דליקים ונפי
צים בקרבת מאוורר הפנל.

מאוורר  תחזוקת  עבודות  בזמן 
הפנל נתקו אותו מספק כוח.

OFF

ON

במאוורר  שימוש  להתיר  אין 
הפנל לילדים.

בכבל  לפגום  אין  שימוש  בעת 
החשמל.

כבל הח על  להניח חפצים  מאין 
שמל.

הפנל  מאוורר  על  להתיישב  אין 
ולהניח עליו חפצים.

הפנל  מאוורר  את  לפתוח  אין 
בזמן העבודה.

במקרה הופעת צלילים או ריחות 
מאוורר  את  נתקו  עשן,  זרים, 
הפנל מספק הכוח ותפנו למרכז 

שירות.

מאוורר  ממושך  שימוש  במהלך 
הפנל בדקו מדי פעם בפעם את 

אמינות ההתקנה.

בעת  אוויר  תעלת  לחסום  אין 
פעולת מאוורר הפנל.

האוויר  זרם  את  לכוון  אין 
מכשירי  לעבר  הפנל  ממאוורר 

בעירה או נרות דולקים.
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הוראות בטיחות   
המדריך למשתמש משלב תיאור טכני, הוראות הפעלה ופספורט, מכיל מידע על התקנת מאוורר הפנל ושימוש בו.

ייעוד המוצר   
מאווררי פנל ציריים ונטס בעלי גלגל פעיל בקוטר בין 200 לבין 630 מ"מ במוצרים VKF, OV, ו-OVK, בקוטר בין 
 OVP ובקוטר בין 200 לבין 350 מ"מ במוצרי ,OVK1-ו ,VKOM OV1, OV1 R 150 לבין 315 מ"מ במוצרים

מיועדים לפליטת אוויר ישירות החוצה או ליניקתו פנימה. 

ערכת משלוח   

:OV / OVK / OV1 / OV1 R / OVK1 / VKF
יחידה 1. מאוורר פנל 
יחידה 1. מדריך למשתמש 
יחידה 1. אריזה  

:VKOM / OVP
יחידה 1. מאוורר פנל 

יחידה 2.    זרועות חיבור 
יחידה 1. מדריך למשתמש 
יחידה 1. אריזה  

מקרא סימון    

 
 

 
 

2, 4, 6

200, 250, 300, 350, 400,
450, 500, 550, 630

X   XX   X

150, 200, 250, 315

X   X

דוגמת סימון:

OVK1 150 ונטס  OV 2Е 250 ונטס
 מאוורר פנל צירי בעל אוגן עגול וגלגל פעיל

בקוטר 150 מ"מ.
מאוורר פנל צירי בעל אוגן עגול ומנוע חד-
 פאזי דו-קוטרי עם גלגל פעיל בקוטר 250

.מ"מ
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מפרט טכני   
אין על האוויר המועבר להיות יותר אגרסיבי כלפי פלדות פחמן באיכות רגילה מאוויר בטמפרטורה בין 25 - לבין 

60/40 + מעלות צלסיוס, להכיל אבק ,חומר חלקיקים וכן חומרים דביקים וסיביים.
לפי שיטת הגנה מפני התחשמלות מאוורר הפנל שייך למכשירי מדרגה 1. 

מידת ההגנה מפני גישה למרכיבים מסוכנים וחדירת מים:
 ;OV, OVK, OV1, OV1 R ,OVK1 - IP24;  

.VKF, VKOM, OVP - IPX4.  

מפרט טכני:

/ OV
/ OVK
/ VKF
OVP

2E 200

/ OV
/ OVK
/ VKF
OVP

2Е 250

/ OV
/ OVK
VKF

2D 250

/ OV
/ OVK
/ VKF
OVP

4Е 250

/ OV
/ OVK
VKF

4D 250

/ OV
/ OVK
/ VKF
OVP

2Е 300
230~1 230~1 400~3 230~1 400~3 230~1 מתח, וולט / 50 הרץ

55 80 80 50 60 145 הספק, ואט
0.26 0.4 0.22 0.22 0.17 0.66 זרם, אמפר
860 1050 1060 800 850 2230 צריכת אוויר מירבית, מ"ק/שעה 

2300 2400 2600 1380 1400 2300 תדירות הסיבובים, דקה-1

50 60 60 55 55 60 רמת רעש במרחק של 3 מ', 
דציבלים.

+60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 טמפרטורת האוויר המועבר, 
מעלות צלסיוס

 ІР 24
 VKF IP(

)X4

 ІР 24
 VKF IP(

)X4

 ІР 24
 VKF IP(

)X4

 ІР 24
 VKF IP(

)X4

 ІР 24
 VKF IP(

)X4

 ІР 24
 VKF IP(

)X4
הגנה

מפרט טכני:

/OV
/ OVK
VKF

 2D 300

/ OV
/ OVK
/ VKF
OVP

 4E 300

/OV
/ OVK
VKF

 4D 300

/ OV
/ OVK
/ VKF
OVP

 4E 350

/OV
/ OVK
VKF

 4D 350

/OV
/ OVK
VKF

4E 400

400~3 230~1 400~3 230~1 400~3 230~1 מתח, וולט / 50 הרץ
145 75 75 140 140 180 הספק, ואט
0.25 0.35 0.22 0.65 0.38 0.82 זרם, אמפר
2310 1340 1310 2500 2520 3580 צריכת אוויר מירבית, מ"ק/שעה
2350 1350 1380 1380 1380 1380 תדירות הסיבובים, דקה-1

60 58 58 62 62 63 רמת רעש במרחק של 3 מ', 
דציבלים.

+60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 טמפרטורת האוויר המועבר, 
מעלות צלסיוס

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4
הגנה
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מפרט טכני:
/ OV

/ OVK
VKF

 4D 400

/ OV
/ OVK
VKF

 4E 450

/ OV
/ OVK
VKF

 4D 450

/ OV
/ OVK
VKF

4E 500

/ OV
/ OVK
 VKF

 4E 550

/ OV
/ OVK
 VKF

4D 500
400~3 230~1 400~3 230~1 230~1 400~3 מתח, וולט / 50 הרץ

180 250 250 420 550 450 הספק, ואט
0.47 1.2 0.6 1.95 2.55 0.9 זרם, אמפר
3740 4680 5280 7060 8800 6570 צריכת אוויר מירבית, מ"ק/שעה
1380 1350 1360 1300 1300 1300 תדירות הסיבובים, דקה-1

64 64 65 69 70 72 רמת רעש במרחק של 3 מ', 
דציבלים.

+60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 טמפרטורת האוויר המועבר, 
מעלות צלסיוס

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4

ІР 24
 VKF IP(

)X4
ІР 24 הגנה

מפרט טכני:
/ OV

/ OVK
 VKF

4D 550

/ OV
/ OVK
VKF

4E 630

/ OV
/ OVK
 VKF

4D 630

/ OV
/ OVK
VKF

6E 630
400~3 230~1 400~3 230~1 מתח, וולט / 50 הרץ

750 750 800 540 הספק, ואט
1.5 3.5 1.6 2.4 זרם, אמפר

9700 11900 12200 10900 צריכת אוויר מירבית, מ"ק/שעה
1350 1360 1320 850 תדירות הסיבובים, דקה-1

73 75 78 72 רמת רעש במרחק של 3 מ', 
דציבלים.

+60~-30 +60~-30 +60~-30 +60~-30 טמפרטורת האוויר המועבר, 
מעלות צלסיוס

ІР 24
ІР 24

 VKF IP(
)X4

ІР 24 ІР 24 הגנה
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מפרט טכני
OV1 /

OVК1 /
 VKOM

150
150

OV1 /
OVК1 /
 VKOM

150
200

OV1 /
OVК1 /
 VKOM

150
250

OV1 /
OVК1 /
 VKOM

150
315

230~1 230~1 230~1 230~1 מתח, וולט / 50 הרץ
36 43 68 110 הספק, ואט

0.26 0.28 0.48 0.75 זרם, אמפר
200 405 1070 1700 צריכת אוויר מירבית, מ"ק/שעה

1300 1300 1300 1300 תדירות הסיבובים, דקה-1

33 32 48 54 רמת רעש במרחק של 3 מ', 
דציבלים.

40 40 40 40 טמפרטורת האוויר המועבר, 
מעלות צלסיוס

 ІР 24
 )VKOM ІР

)X4

 ІР 24
 )VKOM ІР

)X4

 ІР 24
 )VKOM ІР

)X4

 ІР 24
 )VKOM ІР

)X4
הגנה

מפרט טכני
 OV1 150

R
 OV1 200

R
 OV1 250

R
230~1 230~1 230~1 מתח, וולט / 50 הרץ

36 43 68 הספק, ואט
0.26 0.28 0.48 זרם, אמפר
200 405 1070 צריכת אוויר מירבית, מ"ק/שעה

1300 1300 1300 תדירות הסיבובים, דקה-1

33 32 48 רמת רעש במרחק של 3 מ', 
דציבלים.

40 40 40 טמפרטורת האוויר המועבר, 
מעלות צלסיוס

ІР 24 ІР 24 ІР 24 הגנה
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המימדים הכוללים:
מימדים, מ"מ משקל, 

ק"ג דגם

OV

Ø D Ø d B B1 L
210 7 312 260 145 3.9 OV 2E 200
260 7 370 320 155 4.2 OV 2E 250 / OV 2D 250
260 7 370 320 155 4.1 OV 4E 250 / OV 4D 250
326 9 430 380 195 5.3 OV 2E 300
326 9 430 380 155 5.3 OV 2D 300
326 9 430 380 195 5.1 OV 4E 300
326 9 430 380 155 5.1 OV 4D 300
388 9 485 435 200 7.1 OV 4E 350 / OV 4D 350
417 9 540 490 240 8.8 OV 4E 400 / OV 4D 400
465 11 576 535 250 10.6 OV 4E 450 / OV 4D 450
520 11 655 615 260 14.2 OV 4E 500 / OV 4D 500
570 11 725 675 280 16.6 OV 4E 550 / OV 4D 550
650 11 800 710 295 22.6 OV 4E 630 / OV 4D 630
650 11 800 710 295 22.6  OV 6E 630

המימדים הכוללים:
מימדים, מ"מ משקל, 

ק"ג דגם

OVK

Ø D Ø D1 Ø D2 Ø d L
210 250 280 7 145 2.5 OVК 2E 200

260 295 320 7 155 3.4  OVК 2E 250 / OVК
2D 250

260 295 320 7 155 3.4  OVК 4E 250 / OVК
4D 250

326 380 397 9 195 4.4 OVК 2E 300
326 380 397 9 155 4.4 OVK 2D 300
326 380 397 9 195 4.7 OVK 4Е 300
326 380 397 9 155 4.7 OVK 4D 300

388 442 460 9 200 6.3  OVК 4E 350 / OVК
4D 350

417 504 528 9 240 8.3  OVК 4E 400 / OVК
4D 400

465 578 607 11 250 9.8  OVК 4E 450 / OVК
4D 450

520 590 655 11 260 12.2  OVК 4E 500 / OVК
4D 500

570 645 710 11 280 15.0  OVК 4E 550 / OVК
4D 550

650 760 800 11 295 20.8  OVК 4E 630 / OVК
4D 630

650 760 800 11 295 20.8  OVK 6Е 630
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המימדים הכוללים:
מימדים, מ"מ

משקל, 
ק"ג דגם

VKF

Ø D Ø D Ø D Ø d B L

205 235 255 7 290 120 1.95 VKF 2E 200
260 286 306 7 340 150 3.84 VKF 2E 250 / VKF 2D 250

260 286 306 7 340 150  / 3.96
3.84 VKF 4E 250 / VKF 4D 250

310 356 382 7 410 160 5.31 VKF 2E 300 / VKF 2D 300

310 356 382 7 410 160  / 5.59
5.31 VKF 4E 300 / VKF 4D 300

362 395 421 9.5 450 160 6.37 VKF 4E 350 / VKF 4D 350
412 438 465 9.5 500 170 8.39 VKF 4E 400 / VKF 4D 400
462 487 515 9.5 550 200 10.65 VKF 4E 450 / VKF 4D 450

515 541 570 9.5 600 220  / 12.65
11.0 VKF 4E 500 / VKF 4D 500

565 605 636 11.5 660 230  / 17.3
13.9 VKF 4E 550 / VKF 4D 550

645 674 715 11.5 740 250  / 20.13
16.4 VKF 4E 630 / VKF 4D 630

 

OV 1

     

המימדים הכוללים:
מימדים, מ"מ משקל, 

ק"ג דגם
Ø D Ø d B B1 L
162 7 250 210 120 2.5 OV1 150
208 7 312 260 120 3.0 OV1 200
262 7 370 320 140 3.5 OV1 250
312 9 430 380 170 6.1 OV1 315

OVK 1

      

המימדים הכוללים:
מימדים, מ"מ משקל, 

ק"ג דגם
Ø D Ø D1 Ø D2 Ø d L
162 190 220 7 120 2.5 OVK1 150
208 270 300 7 120 2.5 OVK1 200
262 330 360 7 140 3.0 OVK1 250
312 390 420 9 170 5.1 OVK1 315
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VKOM

      

המימדים הכוללים:
מימדים, מ"מ משקל, 

ק"ג דגם
Ø D B L L1 L3
162 183 220 40 30 1.8 VKOM 150
208 228 220 40 30 2.4 VKOM 200
262 283 270 55 30 3.7 VKOM 250
315 337 278 55 40 4.9 VKOM 315

 RM לתעלות אוויר בקוטר 150 מ"מ, 200 מ"מ ו-250 מ"מ קיימים שרוולי VKOM לשם חיבור מאווררי פנל
)מפלדה מצופת פולימר( ו-RM … Zn )מפלדה מגולוונת(. השרוולים אינם נכללים בערכת משלוח ונרכשים בנפרד. 

      

המימדים הכוללים:
מימדים, מ"מ משקל, 

ק"ג דגם
Ø D Ø D1 H H1
148 158 140 55 0.3 RM 148/158
198 204 140 55 0.4 RM 198/204
248 258 150 65 0.42 RM 248/258

      

      
OVP:המימדים הכוללים

מימדים, מ"מ משקל, 
ק"ג דגם

Ø D B L H L1
199 227 220 300 30 3.5 OVP 2E 200
249 282 250 320 30 4.5 OVP 2E 250
249 282 250 320 30 4.5 OVP 4E 250
299 326 250 390 40 6.3 OVP 2E 300
299 326 250 390 40 6.3 OVP 4E 300
349 378 300 410 40 8.4 OVP 4E 350

OV1R

המימדים הכוללים:
מימדים, מ"מ משקל, 

ק"ג דגם
Ø D Ø d B B1 L
162 7 325 275 127 2.5 OV1 150 R
208 7 325 275 127 3.0 OV1 200 R
262 7 325 275 152 3.5 OV1 250 R

RMVKOMשרוול       למאווררי פנל
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מבנה ועקרונות הפעולה   

מאווררי פנל OV ו-OVK מורכבים מגוף 1 בעל אוגן מרובע או עגול, אליו בברגים 4 מקובע סורג 2 בשילוב של 
מנוע חשמלי וגלגל פעיל 5, שכיוון סיבוביו תלוי בסוג של מנוע חשמלי בעל רוטור חיצוני. ברגי קיבוע של גלגל 

פעיל אל הסורג משמשים בו בזמן לקיבוע תיבת מסופים 3. דגמים אחדים של מאווררי פנל OV ו-OVK עשויים 
להיות מצוידים בכבל עם תיבת מסופים לחיבור מרחוק. על גוף המנוע החשמלי ישנו חור בעל הברגה M4 וחוטי 

כבל בצבע צהוב-ירוק לשם חיבור למעגל הארקה מגן. 

3

4

1

2 OVK

 

3

4

1

2

5

OV

 )OV1( מרובע  אוגן  בעל  פולימר,  מצופת   1 פלדה  מגוף  מורכבים   OVK1-ו  OV1 פנל  מאווררי 
חשממ מנוע  מקובעים  זרוע  על  הגוף  בתוך   .2 סורג  מקובע   4 בברגים  אליו   ,)OVK1 עגול  )או 
מרחוק.  לחיבור  כבל  עם  מסופים  בתיבת  מצוידים   OVK1-ו  OV1 פנל  מאווררי   .5 כנפיים  וגלגל  לי 

                      

3

4
1

2 5

OV1

מאוורר פנל VKF מורכב מגוף 1 בעל אגנים עגולים משני צדדים, אליו בברגים 3 מקובע צלב הנושא מנוע 
חשמלי וגלגל פעיל 4, שכיוון סיבוביו תלוי בסוג של מנוע חשמלי. על גוף המנוע החשמלי ישנו חור בעל הברגה 

M4 וחוטי כבל בצבע צהוב-ירוק לשם חיבור למעגל הארקה מגן. 

4

1

3

2VKF
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.OVP-ו VKOM מבנה מאוורר פנל
אל הגוף 1 בברגים מקובעים זרועות חיבור 2. בתוך הגוף על זרוע 3 מקובע מנוע חשמלי עם גלגל כנפיים 4. על 

גוף מאוורר פנל OVP מותקנת תיבת מסופים 5 המיועדת לחיבור אל ספק כוח. 

3

4

1

2

VKOM

                      

1 5

2

3 4 OVP

מאוורר פנל ОV 1P מורכב מגוף פלדה 1 בעל אוגן מרובע. גופו מצופה פולימר. בתוך הגוף על זרוע מקובעים 
 ОV1P מנוע חשמלי וגלגל כנפיים 5. בתוך הגוף 1 מותקן סורג פלסטיק 2 המקובע במסגרת 3. מאוורר פנל

מצויד בתיבת מסופים 4 על כבל לשם חיבור חשמלי.

1

5

3

2

4

OV1 R

התקנה והכנה להפעלה   
לאחר הוצאת מאוורר הפנל מתוך ההאריזה בדקו את מצבם של חוטי חשמל וודאו כי בידודם מחוסר 
חתכים וסדקים. בדקו את מצבו של גוף מאוורר הפנל וודאו כי אין עליו סדקים ופגמים. ודאו כי הגלגל 

 הפעיל מסתובב חופשית ואינו מתחכך באוגן כניסה והגוף.

לפני חיבור ודאו כי פרמטרים של ספק הכוח תואמים את הפרטים הטכניים המצוינים על המדבקה   
המצויה על הכיסוי המגן. 

במקום התקנת מאווררי פנל יש לספק גישה לביצוע עבודות אחזקה, שירות והחלפה. 
כאשר תנאי שימוש במאווררי פנל יוצרים אפשרות חדירת מים יש להגנם בהגנה נאותה.  אמצעי הגנה 

אפשרי אחד הוא התקנת מאווררי פנל מתחת לסוכך או גגון.
מאחר ומאווררי הפנל שייך למכשירי מדרגה I לפי שיטת הגנה מפני התחשמלות הוא מצריך הארקה: 

אל מעגל הארקה מגן.  חברו מסוף 

מבנה מאווררי הפנל הולך ומשתכלל, על כן דגמים אחדים עשויים להיות שונים במקצת מהמתוארים במדריך 
זה.
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מאווררי פנל מסדרות OV, OV1, OV1 R, OVK ו-OVK1 מותקנים על פני קירות באמצעות מארז התקנה 
בעל חורי קיבוע:

• סדרת OV, OV1, ו-OV1 R בעלת מארז מרובע - 4 חורים;
 • סדרת OVK ו-OVK 1 בעלת מארז עגול - 6 חורים.

  :OV התקנת מאוורר פנל

  :OVK התקנת מאוורר פנל
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  :OVK1-ו OV1 התקנת מאוורר פנל
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  :OV1 R התקנת מאוורר פנל

מאווררי הפנל מסדרת VKF מותקן בתוך תעלת אוויר באמצעות אוגני חיבור. מאווררי פנל יש להתקין כך שכיוון 
חץ הזרם המצוין על המארז יתאם את כיוון תנועת אוויר בתוך המערכת. כוח חשמלי למאוורר הפנל מסופק דרך 

 :VKF תיבת המסופים החיצונית. התקנת מאוורר פנל
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  מאווררי פנל סדרת OVP מותקנים בתוך תעלת אוויר באמצעות טבעות.
 ערכת משלוח של מאוורר OVP מכילה זרועות חיבור להתקנת המוצר על פני תקרה או קיר. כוח חשמלי 

:OVP למאוורר פנל מסופק דרך תיבת המסופים שעל גוף מאוורר הפנל. התקנת מאוורר פנל

 מאווררי פנל סדרת VKOM מותקנים בתוך תעלת אוויר באמצעות שרוול RM המחבר תעלות בקוטר שונה, 
הרכבה נעשית באמצעות טבעות. ערכת משלוח של מאוורר פנל VKOM מכילה זרועות חיבור להתקנת המוצר 

:VKOM על הקיר. כוח חשמלי למאוורר פנל מסופק דרך תיבת המסופים החיצונית. התקנת מאוורר פנל
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חיבור לרשת חשמל   

    חיבור מאוורר הפנל אל רשת החשמל יבוצע על-ידי חשמלאי מוסמך.                 לפני ביצוע עבודות מכל סוג עם מאוורר הפנל יש לנתקו מספק כוח. 
הערכים הנומינליים של פרמטרים חשמליים מצוינים על מדבקת היצרן. 

שינויים כלשהם בחיווט פנימי אסורים וגוררים ביטול אחריות.

 על מאוורר הפנל להיות מחובר באמצעות מוליכים )כבל, חוטים( מבודדים, איתנים ועמידים לחום.

על החיווט החיצוני להיות מצויד במפסק אוטומטי QF בעל מנגנון ניתוק אלקטרומגנטי המנתק את כל פאזות 
הרשת, והמובנה בתוך החיווט הקבוע. את המפסק החיצוני QF יש למקם במקום נגיש לשם כיבוי מיידי של 

מאוורר הפנל. על זרם הפעלת הגנה יש לתאום את זרם אספקת מאוורר הפנל )ראה מפרט טכני עמ' 6, 7, 8(. 
חיבור מאווררי פנל אל ספק הכוח יש לבצע לפי דיאגרמת חיבור רלוונטית.

דיאגרמת חיבור מאווררי פנל 
VKF ,OV, OVK ,ו-OVP בעלי 
מנוע חד-פאזי אל מערכת זרם 

חילופין.

 OV, דיאגרמת חיבור מאווררי פנל
OVK ו-VKF בעלי מנוע תלתמ
פאזי אל מערכת זרם חילופין.

דיאגרמת חיבור מאווררי פנל 
 VKOM-ו OVK1, OV1 R, OV1

בעלי מנוע חד-פאזי אל מערכת 
זרם חילופין.

L

N

X1

1

2

3

N

L
QF

PE

~230 В
50 Гц

4

L2

L1
QF

PE

~400 В
50 Гц L2

L1

X1

2

4

1

3L3L3

L

N

X1

1

2

3N

L
QF

PE

~230 В
50 Гц
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:OVK-ו OV חיבור מאווררי פנל

:OV1 R-ו OV1 חיבור מאווררי פנל
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:VKF )OVP( חיבור מאווררי הפנל

:VKOM חיבור מאווררי הפנל
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תחזוקה   

לפני ניקוי או עבודות תחזוקה כלשהן יש לנתק את מאוורר הפנל מספק כוח.
                  

עבודות תחזוקת מאוורר הפנל יש לבצע רק לאחר ניתוקו מספק כוח. התחזוקה באה לידי ביטוי בניקוי שגרתי 
של משטחי מאוורר הפנל מאבק ולכלוך. לסילוק אבק ממשטחי מתכת של מאוורר הפנל יש להשתמש במברשת 

יבשה רכה או באוויר דחוס. כל 6 חודשים נקו את להבי הגלגל הפעיל באמצעות תמיסה מימית של חומר ניקוי 
תוך מניעת הרטבת המנוע החשמלי. לאחר ניקוי יש לנגב את המשטח.

לביצוע תחזוקת מאווררי פנל VKF, VKOM ו-OVP יש להוציאם מתוך תעלת אוויר תוך הוצאת ברגי קיבוע אצל 
.OVP-ו VKOM או ניתוק טבעות אצל VKF 

אצל מאווררי פנל OV, OVK, OV1 ו-OV1 R יש להוציא ברג 4 ולנתק מהגוף את הסורג עם המנוע החשמלי. 

:OVK-ו OV תחזוקת מאווררי פנל
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:OVK1-ו OV1 תחזוקת מאווררי פנל

:VKOM )OVP( תחזוקת מאוורר פנל
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:VKF תחזוקת מאוורר פנל

:OV1 R תחזוקת מאווררי פנל
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פתרון תקלות   

תקלה סיבות סבירות דרכי תיקון

מאוורר הפנל אינו מותנע 
לאחר ההפעלה

חוסר אספקת חשמל. בדקו את נכונות חיבורי החשמל ומצבו של 
מפסק הכוח. 

חסימת המנוע.

כבו את מאוורר הפנל.  סלקו את חסימת 
 הגלגל הפעיל.

 הפעילו שוב את מאוורר הפנל. 

מהפעלת מאוורר הפנל מפ
עילה הגנה על-ידי מפסק 

אוטומטי.

צריכת זרם מוגברת הנגרמת על-
ידי קצר במעגל חשמלי מפעילה 

מפסק אוטומטי.

נתקו את מאוורר הפנל מספק כוח ופנו 
למרכז שירות.

אל תפעילו את מאוורר הפנל שנית!

צריכת אוויר נמוכה.

זיהום תעלות אוויר ומרכיבים 
אחרים של מערכת אוורור. 
זיהומו של הגלגל הפעיל. 

הינזקות תעלות אוויר. תריסים 
סגורים.

נקו את תעלות האוויר ומרכיבים אחרים 
משל מערכת אוורור וכמו כן את הגלגל הפ

עיל. ודאו כי לתעלות אוויר לא נגרם נזק.  
ודאו כי התריסים ופתחי אוויר פתוחים.

אם סילוק התקלה במקום אינו אפשרי פנו למרכז שרות או למוכר מאוורר הפנל. 

אחסון והובלה   
את מאוורר הפנל יש לאסחן באריזה מקורית בחדר יבש ומאוורר בטמפרטורה בין +5 לבין +40 מעלות צלסיוס. 

אסור שמקום אחסון יכיל אדים וזיהומים אשר גורמים לקורוזיה ומשבשים בידוד ואטימות החיבורים. 
בעבודות העמסה ופריקה למניעת גרימת נזק למאוורר פנל יש להשתמש במכונות הרמה מתאימות. בזמן ביצוע 

עבודות העמסה ופריקה יש למלא אחר הוראות הנעה המתייחסות לסוג זה של מטענים. 
הובלה מותרת בכלי רכב כלשהו ובלבד שמאוורר הפנל מוגן מפני ממטרים ונזקים מכניים. 

הובלה, העמסה ופריקה יש לבצע ללא זעזועים ומהלומות פתאומיים.
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אחריות היצרן   
היצרן קובע כי תקופת האחריות של מאוורר הפנל היא 24 חודשים ממועד מכירת מאוורר הפנל דרך רשת 

קמעונאית בתנאי מילוי אחר כללי הובלה, אחסון, התקנה והפעלה של מאוורר הפנל על-ידי המשתמש.
במקרה של תקלת מאוורר הפנל 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 במאוורר פנל והבטחת שימוש במאוורר פנל 
בהתאם לייעודו במשך תקופת האחריות. סילוק פגמים מתבצע באמצעות החלפה או תיקון של מרכיבי מאוורר 

הפנל או חלק מסוים של מאוורר הפנל.

שירות האחריות אינו כולל:
• תחזוקה שגרתית;

• התקנת/פירוק מאוורר הפנל;
• כיוונון מאוורר הפנל.

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

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

אחריות היצרן אינה חלה במקרים הבאים:
• מסירת מאוורר הפנל כאשר שלמותו אינה תואמת את תיאורו במדריך למשתמש לרבות פירוק מרכיבי 

מאוורר הפנל על-ידי המשתמש;
• אי-התאמה בין דגם או סימון מאוורר הפנל לבין הנתונים המצוינים על אריזת מאוורר הפנל ובמדריך 

למשתמש;
• אחזקה של מאוורר הפנל שלא בעתה על-ידי המשתמש;

• נוכחות נזק חיצוני במאוורר הפנל )לנזק אינם נחשבים שינויים חיצוניים של מאוורר הפנל שנעשו לשם 
התקנתו( וברכיביו הפנימיים;

• שינוי עיצוב מאוורר הפנל או שכלול של מאוורר הפנל;
• החלפה ושימוש ביחידות, חלקים ומרכיבים של מאוורר הפנל אשר לא נצפו על-ידי היצרן;

• שימוש במאוורר הפנל בניגוד לייעודו;
• אי-מילוי אחר כללי התקנת מאוורר הפנל על-ידי המשתמש;
• אי-מילוי אחר כללי שימוש במאוורר הפנל על-ידי המשתמש;

• חיבור מאוורר הפנל לספק כוח במתח שונה מזה שמצוין במדריך למשתמש;
• קילקולו של מאוורר הפנל עקב קפיצות מתח ברשת החשמל;

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

• פקיעת תקופת האחריות של מאוורר הפנל;
• אי-מילוי אחר כללי התקנת מאוורר הפנל על-ידי המשתמש;

• אי-מילוי אחר כללי אחסון מאוורר הפנל על-ידי משתמש;
• ביצוע מעשים בלתי חוקיים ביחס למאוורר הפנל על-ידי גורמים שלישיים;

• קילקולו של מאוורר הפנל 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 מאוורר הפנל.

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

               

טענות המשתמש לקבלת שירות האחריות מתכבדות בתנאי המצאת מאוורר הפנל, תעודת האח
                ריות, מסמך מסחרי ומדריך למשתמש עם תאריך מכירה נקוב.               
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תעודת ביקורת   
סוג המוצר מאוורר פנל צירי חשמלי לתעשייה

דגם

________________ OV 
_______________ OVК 
_______________ OV1 

______________ OV1 R 
______________ OVК1 
_______________ VKF 
_____________ VKOM 
_______________ OVP 

 
מספר סדרתי

תאריך ייצור

עומד בדרישות טכניות ונקבע ככשיר לשימוש.

סימן אישור

פרטי המוכר    
שם של מוסד 

מסחר 

מען

טלפון

דואר אלקטרוני

תאריך קנייה

הנני לאשר כי קיבלתי את מאוורר הפנל בשלמותו בצירוף המדריך למשתמש, עיינתי בתנאי האחריות והסכמתי 
אתם.

חתימת הקונה

מקום לחותמת 
המוכר

תעודת התקנה   
מאוורר פנל צירי חשמלי לתעשייה מותקן ומחובר למערכת החשמל בהתאם להוראות המדריך 

למשתמש הזה.
שם החברה

מען

טלפון

שם מלא של המתקין

תאריך ההתקנה: חתימה:

הנני לאשר כי עבודות התקנת המוצר בוצעו תוך כיבוד הנהלים והסטנדרטים הטכניים המקומיים והבינלאומיים 
של עבודות בנייה וחשמל. אין לי הערות לגבי עבודת המוצר.

חתימה:

מקום לחותמת 
החברה המתקינה:
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תעודת אחריות   
סוג המוצר מאוורר פנל צירי חשמלי לתעשייה

דגם

________________ OV 
_______________ OVК 
_______________ OV1 

______________ OV1 R 
______________ OVК1 
_______________ VKF 
_____________ VKOM 
_______________ OVP 

 
מספר סדרתי

תאריך ייצור

תאריך קנייה

תקופת האחריות

החברה המוכרת

מקום לחותמת 
המוכר

הערות   

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________
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