BIOLAN VĒJA VENTILATORS
Uzstādīšanas instrukcija

LV

Biolan Vēja Ventilators darbojas ar vēja enerģiju un uzlabo
ventilāciju. Tas ir paredzēts noliktavām, sausajām tualetēm,
vannas istabām, notekūdeņu attīrīšanas stacijām un citām
telpām, kur nepieciešama ventilācija. Vēja Ventilatora darbība nav atkarīga no vēja virziena.

Iepakojuma saturs:
•
•
•
•
•

Biolan Vēja Ventilators
uzstādīšanas instrukcija
nerūsējoša skrūve, 3 gab.
eļļas pudelīte
spraudnis, 2 gab.

Informācija par produktu:
•
•

materiāls: alumīnijs
montāžas savienojumi: Ø 75 mm un Ø 110 mm

1. Pirms uzstādīšanas
Ventilatora eļļošana
• Atgrieziet un noņemiet kupoluzgriezni un paplāksni, kas atrodas uz
Vēja Ventilatora lāpstiņu daļas.
• Noņemiet ventilatora lāpstiņu daļu. Ņemiet vērā, ka arī lāpstiņu daļas
iekšpusē ir paplāksne. Noņemiet gultņa aizsarguzliku.
• Ielejiet eļļu atverēs, kas atrodas gultņa ligzdas vākā. Piepildiet atveres līdz augšai (1. attēls).
• Noslēdziet atveres ar spraudņiem (2. attēls).
• Uzspiediet gultņa aizsarguzliku pa asi savā vietā pie ass pamatnes
(3. attēls).
• Novietojiet atpakaļ vēja ventilatora lāpstiņu daļu. Pārliecinieties, vai
lāpstiņu daļas iekšējā plānā paplāksne atrodas savā vietā ar izliekto
pusi uz leju (4. attēls). Ņemiet vērā, ka lāpstiņu daļai vienmēr ir jāaiziet līdz pat gultņa aizsarguzlikas pamatnei. Uz lāpstiņu daļu var
spiest taisni no augšas, taču uzmanieties, lai lāpstiņas netiek deformētas.
• Uzlieciet paplāksni un pievelciet kupoluzgriezni.

2. Ventilatora uzstādīšana
Uzstādiet Vēja Ventilatoru uz caurules, kura spēj izturēt ventilatora
svaru un vēja radīto slodzi. Atstājiet pietiekami lielu atstarpi starp Vēja
Ventilatoru un jumtu, lai, piemēram, sniegs netraucētu ventilatora griešanos. Uzstādiet Vēja Ventilatoru vertikālā stāvoklī, lai tas var griezties
vienmērīgi.
Ventilatorā ir uzstādīts pārejas gabals (no 110 mm uz 75 mm), tā kā to
var tieši uzstādīt uz 75 mm caurules. Ja caurule ir ar uzmavu, tad nozāģējiet to vai ievietojiet uzmavā taisnu caurules gabalu. Ja ventilators
tiek uzstādīts 110 mm caurulei, noņemiet ventilatoram pārejas gabalu.
Piestipriniet ventilatoru caurulei ar skrūvēm, kas nāk līdzi iepakojumā.
Rīkojoties ar ventilatoru, uzmanieties, lai netiek deformētas
tā lāpstiņas. Nespiediet ventilatoru, turoties pie lāpstiņām!

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

3. Iespējamās problēmas
Ventilators negriežas
Ekspluatācijas gaitā vēja ventilatora izteiktā griešanās jutīguma samazināšanās ir parasta parādība.
Ja ventilators atsakās griezties, pārbaudiet, vai:
• kupoluzgrieznis virs ventilatora lāpstiņu daļas atrodas savā vietā.
• nav izžuvusi blīve ass pamatnē. Atvienojiet ventilatoru un kādu brīdi
pagroziet to uz augšu un leju, lai eļļa atkal nonāk starp blīvi un gultņa
ligzdu.
• Ja nepieciešams, pievienojiet gultnim eļļu. Pēc eļļas pievienošanas
uzglabājiet ventilatoru tikai vertikālā stāvoklī.

No alumīnija izgatavotais Biolan Vēja Ventilators nav domāts dūmu gāzu nosūkšanai!

Uzstādiet ventilatoru tā, lai pret to nevarētu savainoties.
Ventilatora kustīgās lāpstiņas var būt bīstamas, piemēram,
bērniem vai dzīvniekiem.
Biolan Vēja Ventilatoram ir viena gada garantija.
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