WENTYLATOR WIATROWY BIOLAN
Instrukcja instalacji

PL

Wentylator Wiatrowy Biolan to wydajny wentylator wyciągowy zasilany wiatrem. Nadaje się on idealnie do poprawy
wentylacji magazynów, suchych toalet, łazienek, oczyszczalni ścieków i innych miejsc wymagających dobrej wentylacji. Praca wentylatora wiatrowego nie zależy od kierunku wiatru.

Zawartość:
•
•
•
•
•

Wentylator Wiatrowy Biolan
instrukcja instalacji
śruba ze stali nierdzewnej, 3 szt.
butelka oleju
korek, 2 szt.

Dane produktu:
•
•

materiał: aluminium
kształtki: Ø 75 mm i Ø 110 mm

1. Przed instalacją:
Smarowanie wentylatora olejem
• Odkręcić i zdjąć nakrętkę kołpakową i podkładkę z górnej części wirnika Wentylatora Wiatrowego.
• Zdjąć wirnik podnosząc go. Uważać na uszczelkę w wirniku. Zdjąć
pokrywę ochronną łożyska podnosząc ją.
• Wlać olej w otwory w pokrywie ochronnej łożyska. Kontynuować, aż
otwory będą pełne (rys. 1).
• Zamknąć otwory przy użyciu korków (rys. 2).
• Wcisnąć pokrywę łożyska wzdłuż wałka aż do jego nasady (rys. 3).
• Założyć wirnik z powrotem na swoje miejsce. Sprawdzić, czy podkładka regulacyjna na wewnętrznej części wirnika znajduje się na
miejscu, swoją powierzchnią wypukłą skierowaną w dół. Upewnić
się, czy wirnik opada aż do podstawy pokrywy łożyska. Wirnik można
wcisnąć pionowo w dół, jednak należy uważać, aby nie zgiąć łopatek
wirnika.
• Włożyć podkładkę na miejsce i dokręcić nakrętkę kołpakową.

2. Instalowanie Wentylatora Wiatrowego
Instalować wentylator na rurze, która jest dostatecznie mocna, aby przenieść ciężar wentylatora i obciążenie wiatrem. Wentylator Wiatrowy instalować na dostatecznej wysokości od dachu, żeby na przykład śnieg
nie utrudniał jego obrotów. Wentylator instalować w pozycji pionowej
umożliwiając jego płynny obrót.
W stanie dostarczonym wentylator jest wyposażony w tuleję redukcyjną
(od 100 mm do 75 mm) w celu zapewnienia, aby pasował on bezpośrednio na rurę 75 mm. Gdy rura ma tuleję stałą, odciąć ją lub nałożyć prostą
część rurową na tuleję. W celu zainstalowania wentylatora na rurze o
średnicy 110 mm zdjąć zwężkę rurową z wentylatora.
Podłączyć Wentylator Wiatrowy do rury przy użyciu śrub dołączonych
w opakowaniu.
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3. Problemy jakie mogą wystąpić
Wentylator nie obraca się
Stopniowa utrata maksymalnej mobilności przez wentylator w miarę
upływu czasu to rzecz normalna.
Gdy wentylator przestanie się obracać, upewnić się, czy:
• nakrętka kołpakowa w górnej części wirnika jest na swoim miejscu.
• nie nastąpiło wyschnięcie uszczelki u podstawy wałka. Rozmontować wirnik i obrócić go przez chwilę w pozycji odwróconej w dół, aby
odwrócić przepływ oleju między uszczelką i pokrywą łożyska.
• w razie potrzeby uzupełnić olej w łożysku. Wentylator ustawić w pozycji pionowej skierowany do góry dopiero po uzupełnieniu oleju.

Wentylator Wiatrowy Biolan jest wykonany z aluminium i
nie wolno używac go jako odsysacza gazów spalinowych.

Uważać, aby nie zgiąć łopatek przy obsłudze wentylatora.
Nie wykonywać nacisków na wentylator przez jego łopatki!
Instalować wentylator w taki sposób, aby nikt nie został
przez niego poraniony. Łopatki szybko obracającego się
wentylatora mogą być niebezpieczne na przykład dla dzieci lub zwierząt.

Wentylator Wiatrowy Biolan jest objęty roczną gwarancją.
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