
polska wersja

Instrukcja obsługi 
 

Ck 100, Ck 125, Ck 150, Ck 160, Ck 200, Ck 250, Ck 315



•  Wentylator musi być zainstalowany  zgodnie z oznac-
 zeniem kierunku przepływu powietrza na wentylatorze.
•  Wentylator powinien być zainstalowany na kanale wen-
 tylacyjnym lub być wyposażonym w kratkę zabez-
 pieczającą.
•  Wentylator powinien być zainstalowany w sposób 
 bezpieczny tak aby nie pozostawić, żadnych jego 
 elementów.
•  Wentylator powinien być zainstalowany tak aby 
 ułatwić ewentualny serwis i utrzymanie urządzenia. 
•  Wentylator powinien być zainstalowany w sposób 
 uniemożliwiający przenoszenie drgań na kanały 
 wentylacyjne czy budynek. W celu uniknięcia prze-
 noszenia drgań należy używać zacisków do kanałów.
•  W celu regulacji prędkości można podłączyć trans-
 formator, przetwornik częstotliwości.
•  Z wentylatorem jest dostarczony wykres podłączeń, 
 umieszczony wewnątrz lub w puszcze podłączeniowej.
•  Wentylator musi być prawidłowo podłączony 
 wraz z uziemieniem.
•  Instalacja elektryczna powinna być wykonana 
 prze autoryzowanego elektryka. 

•  Instalacja elektryczna musi być podłączona do 
 napięcia z wolnym wyłącznikiem lub z zamykanego 
 głównego wyłącznika prądu.
•  Odciążenie znajduje się w puszcze podłączeniowej i 
 powinno być montowane od wewnątrz, patrz rysunek.

•  Wentylator jest używany do transportu czystego powi-
 etrza, oznacza to, że nie jest zaprojektowany do przenos-
 zenia łatwopalnych gazów, pyłów szlifierskich czy sadzy.
•  Wentylator jest wyposażony w asynchroniczny silnik 
 z zewnętrznym rotorem z łożyskiem kulkowym.
• Kondensator ma ograniczona żywotność i powinien 
 być wymieniony po 45 000 godzinach pracy /około 5 lat/ 
 dla zapewnienia maksymalnej wydajności. Uszkod-
 zony kondensator może powodować dalsze uszkodzenia.
•  Dla osiągnięcia maksymalnej żywotności w instalac-
 jach w środowiskach wilgotnych lub zimnych,
 wentylator powinien pracować bez przerwy.

•  Wentylator może być zainstalowany na zewnątrz lub  w 
 środowisku wilgotnym. Upewnij się czy obudowa wen-
 tylatora jest wyposażona w odpływ.
•  Wszystkie wentylatory maja w standardzie silniki jedno 
 fazowe, 230 V 50 Hz lub 220 V, 60 Hz. Inne napięcia/
 częstotliwości na zamówienie klienta.
•  Wentylator może być zainstalowany w każdej pozycji.

2

M o n t a ż

Instrukcja obsługi do następujących produktów;
Ck 100, Ck 125, Ck 150, Ck 160, Ck 200, Ck 250 i Ck 315
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S c h e M a t  p o d ł ą c z e ń
4 0 4 0 0 0 1  Jednofazowe

1~

4 0 4 0 0 0 2  Jednofazowe

1~

Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, gdy wenty-
lator jest używany zgodnie z instrukcją obsługi oraz były 
wykonywane regularne udokumentowane przeglądy tech-
niczne. Producent jest odpowiedzialny za usterki produktu 

tylko jeśli zastosowane akcesoria mają aprobaty. Udzie-
lający gwarancji nie uzna jej za zasadną jeśli uszkodzenie 
produktu nastąpiło z powodu zastosowania akcesoriów lub 
wyposażenia od innego producenta.

d z I a ł a n I e
Podczas uruchamiania upewnij się, że:
•  podłączone napięcie jest w przedziale +6% do -10% 
 napięcia zdefiniowanego.
•  brak hałasu podczas uruchomienia wentylatora.

U t r z y M a n I e
•  Przed rozpoczęciem serwisu lub naprawy wentylator
 musi być odłączony od napięcia, a wirnik musi 
 być zatrzymany.
•  W razie potrzeby wentylator powinien być czyszczony, 
 co najmniej raz do roku w celu utrzymania wydajności 
 i dla uniknięcia utraty balansu wirnika co może powo-
 dować dodatkowe uszkodzenia łożyska.

•  Łożyska wentylatora nie powinny być serwisowane. 
 Musza być wymieniane na nowe w razie potrzeby.
•  Do czyszczenia wentylatora nie powinny być używa-
 ne metody wysoko ciśnieniowe lub silnie chemiczne. 
•  Czyszczenie powinno być wykonane bez potencjal-
 nych uszkodzeń wirnika.
•  Po czyszczeniu upewnij się ze nie pojawia się hałas 
 z wentylatora.

Jak przenoSIć wentylator
•  Wentylator powinien być przenoszony w jego orygi-
 nalnym opakowaniu aż do momentu instalacji. 
 Zapobiega to uszkodzeniom transportowym, zary-
 sowaniom i zabrudzeniom. 

w y k r y w a n I e  b ł ę d ó w
1. Upewnij się ze jest napięcie w wentylatorze.
2. Odłącz zasilanie i upewnij się ze wirnik nie jest 
 zablokowany.
3. Sprawdź wyłącznik termiczny /dla silników AC/. Jeśli 
 wentylator jest odłączony, powód przegrzania powinien 
 być usunięty, aby odłączenie z powodu przegrzania 
 się wentylatora nie powtórzyło się. Aby zrestartować 
 termiczne zabezpieczenie silnika manualnie, odłącz 
 napięcie na kilka minut. Silniki większe niż 1,6 A mogą 
 być wyposażone w manualne zresetowanie silnika umies-
 zczone na obudowie. W przypadku automaty-
 cznego restartu dokona się ono automatycznie po 
 wychłodzeniu silnika.

4. Upewnij się ze kondensator jest podłączony /tylko 
 jednofazowe/ zgodnie ze schematem podłączeń, dołąc-
 zonym do urządzenia.
5. Jeśli wentylator dalej nie pracuje powinien 
 być wymieniony kondensator.
6. Jeśli wentylator w dalszym ciągu nie pracuje skontaktuj 
 się ze swoim dostawcą.
7. Jeśli wentylator został zwrócony do dostawcy, musi 
 być czysty z niezniszczonym okablowaniem silnika 
 oraz z doliczonym raportem uszkodzeń i pracy w 
 której nastąpiło uszkodzenie.

G w a r a n c J a

Silnik wentylatora

żółty

Czarny

Niebieski

Brązowy



A

b

b

C

wymiar  A +-2 b +-2  C +-1

100 277 185 18

125 277 185 15

150 b 299 210 18

150 C 323 248 17

160 b 299 210 18

160 C 323 248 17

200 323 248 18

250 323 248 18

315 350 275 17

Klamry montażowe dla łatwego podwieszenia wentylatora 
CK, zawartość:
1. 2 sztuki klamry montażowej 
2. 4 sztuki śruby montażowe
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1.
Zaznacz 
odległość 
b na 
wentylatorze 
gdzie ma 
być umiejs-
cowiona 
klamra 
montażowa.

2.
Zaznacz 
odległość C. 
Jako miejsce 
polaczenia 
klamry z 
wentylatorem.

3.
Przymocuj 
klamry 
montażowe 
poprzez 
wkręcenie 
śrub sam-
owiercących.

Klamry mogą być zamontowane 
pionowo wszędzie dookoła połączenia wentylatora. 
Dla prawidłowej odległości klamr montażowych patrz 
na tabele wymiarów /b/ oraz na odległość od połączenia 
wentylatora do otworu wkrętu /C/.
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i n s t r u K C j A  i n s t A L A C j i
Instrukcja instalacji dla system wyciągowego, 
wentylator kanałowy.

System 
wyciągowy

System wyciągowy

System wyciągowy pod sufitowy

Instalacja przy użyciu opasek montażowych dla 
wentylatora kanałowego ck.
Opaska montażowa, typu MK jest wykonana ze stali ocyn-
kowanej i uszczelki gumowej absorbującej wibracje. 
Klamry pozwalają na łatwe zdemontowanie wentylatora w 
celu inspekcji i czyszczenia. 
Dostępne rozmiary  80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 
355, 400, 500 i 630 mm.

Opaska montażowa

1.
Oznacz punkt 
A na ścianie 
lub dachu, 
następnie 
zamocuj 
wentylator.

2.
Połącz razem 
wentylator 
i kanał 
wentylacyjny.

3.
Przymocuj 
opaski 
montażowej 
z każdej 
strony 
wentylatora 
poprzez 
dokręcenie 
widocznych 
na rysunku 
śrub.



ec deklaracJa zGodnoścI
niniejszym potwierdzamy, że nasze produkty są zgodne z wymogami/dyrektywami 

eU oraz poniższymi normami.

Producent: ab c.a. ÖStberG
   Industrigatan 2, 
   SE-774 35 Avesta, Sweden
   Tel.No +46 226 860 00
   Fax.No +46 226 860 05
   http://www.ostberg.com
   info@ostberg.com
   VaT No se556301220101

produkty:  WENylATOry kANAłOWE WENTylATOry ścIENNE 
   WENTylATOry dAchOWE WENTylATOry OdśrOdkOWE 
   weNTylaTory do poddaszy weNTylaTory kuCheNNe

dyrektywa dotycząca  niskiego napięcia (lVd) 2006/95/eG
Normy:
• EN 60335-1:2002 Elektryczne zastosowania domowe i podobne, część 1:  Ogólne wymagania.
•  EN 60335-2-80:2003 Elektryczne zastosowania domowe i podobne,
 część 2-80:Szczególne  wymagania dotyczące wentylatorów.

dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (eMc) 2004/108/eG
Normy:
•  SS-EN 61000-6-1:2007 dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMc). 
 Norma dopuszczająca do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz lekkim przemyśle. 
•  SS-EN 61000-6-2:2005 dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej(EMc). 
 Norma dopuszczająca do stosowania w przemyśle. 
• SS-EN 61000-6-3:2007 2007 dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMc). 
 Norma uwzględniająca stosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz w lekkim przemyśle 
•  SS-EN 61000-6-4:2007 dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMc). 
 Norma uwzgledniająca stosowanie w przemyśle.

dyrektywa maszynowa (Md) 2006/42/eG zdefiniowana w załączniku 2a
Analiza ryzyka jest przeprowadzona w zgodzie z ISO12100 oraz ISO13857.
Instalacja musi być przeprowadzona w zgodnie i instrukcją montażu.

Avesta 2011-03-08 Stefan Viberg
 Quality Manager
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Östberg polska sp. z o.o.
Ul. Brzozowa 11, 05-123 chotomów, Polska

Tel: +48 516 109 401
www.ostberg.com


