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BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJA OGÓLNA

              
                 Urządzenia opisane w niniejszej instrukcji [DTR] zawierają elementy
                 pracujące pod napięciem niebezpiecznym, mogące wywołać 
                 porażenie zagrażające zdrowiu i życiu. 
Za zainstalowanie użytkowanie urządzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami bezpieczeństwa odpowiada użytkownik lub właściciel urządzeń. 
Urządzenia winny być zainstalowane przez wykwalifikowany personel po 
przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji [DTR]. W razie niepewności 
prosimy o kontakt z dostawcą.

                   UNIWERSAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody  

                   wynikające z niewłaściwego zastosowania, podłączenia lub  
                   niewłaściwego ustawienia parametrów użytkowych urządzeń.

                   UNIWERSAL Sp. z o.o. informuje, że urządzenia opisane 
                   w instrukcji [DTR] są stale ulepszane i zastrzega sobie prawo 
                   do zmian bez powiadomienia dotychczasowych użytkowników.

JAKOŚĆ
· Certyfikat dla Systemu Zarządzania ISO 9001: 2015

· Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie  
  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
  w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów 
  napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW 
  (DZ. U. L nr 90 z dnia 06 kwietnia 2011 r.).     
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BEZPIECZEŃSTWO
WYMAGANIA I AKTY PRAWNE

Zalecenia dotyczą wentylatorów dachowych montowanych i użytkowanych 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do  zmian konstrukcyjnych, których celem 
jest podwyższanie parametrów oraz bezpieczeństwa użytkowania urządzeń . 

Wentylatory dachowe przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzaju 
instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej, uwzględniając różne warunki 
eksploatacyjne.

Zabrania się montażu urządzeń w strefie publicznej w celu uniemożliwienia 
dostępu do maszyny osobom nieuprawnionym, bez zastosowania 
dodatkowych środków ochronnych oraz oznakowania . 

W przypadku  stwierdzenia nieprawidłowej pracy wentylatora wymaga się 
wyłączenia wentylatora z eksploatacji i zgłoszenia stanu awaryjnego do 
producenta lub do jego uprawnionego przedstawiciela .

Budowa wentylatorów oraz zastosowane materiały odpowiadają wymaganiom 
bezpieczeństwa zapisanymi w poniższych  aktach prawnych:

·  Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 
   r. w sprawie maszyn. 
   (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. 
   w sprawie wymagań dla maszyn - Dz. U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228).                   

   Normy zharmonizowane: 
· [ PN-EN ISO-12100:2012 ] : Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady 
  projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka  
· [ PN-EN 60204-1:2010 ] : Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie  
  elektryczne maszyn 
  – Część 1: Wymagania ogólne 

· [ PN-EN ISO 13857:2010 ] : Bezpieczeństwo maszyn – Odległości 
  bezpieczeństwa  uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi 
  do stref niebezpiecznych. 
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BEZPIECZEŃSTWO
INSTRUKCJA BHP

·  Uruchomienie i obsługa urządzenia może się odbywać jedynie po zapoznaniu 
   się z niniejszą instrukcją. 

·  Wentylator nie stwarza zagrożenia pod warunkiem starannego zamocowania 
   go do konstrukcji wsporczej oraz instalacji wentylacyjnej. 

·  Podłączenia elektrycznego należy dokonać dokładnie według załączonego schematu  
   i zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w rozdz. VI niniejszej instrukcji. 

·  Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do nieuznania reklamacji  
   w przypadku termicznego uszkodzenia silnika.

·  To podłączenie powinno być wykonane przez osobę o potwierdzonych kwalifikacjach  
   oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. 

·  Silnik wentylatora musi być zabezpieczony przed skutkami zwarć i przeciążeń. 

·  W czasie użytkowania należy kontrolować podłączenie wentylatora do przewodu 
   ochronnego PE. 

·  Jakakolwiek niesprawność wymaga natychmiastowego odłączenia napięcia 
   zasilającego.

·  Wymaga się zgłoszenia stanu awaryjnego Producentowi, który podejmie 
   w uzgodnieniu stosowne czynności naprawcze.  

·  Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze należy wykonywać 
   tylko po odłączeniu urządzenia od zasilania (wyłącznik serwisowy).
   
·  Nie dopuszcza się samodzielnych napraw czy przeróbek wentylatora bez 
   uzgodnienia z Producentem [ utrata gwarancji ]. 

·  Wymaga się bezwzględnego przestrzegania wymagań zapisanych w instrukcji  
   transportu - rozdz. VIII niniejszej instrukcji.

·  Wymaga się bezwzględnego zabezpieczenia obszaru możliwego upadku 
   elementu montażowego i narzędzi - na czas montażu wycofać ludzi ze strefy  
   zagrożonej upadkiem montowanych elementów.

·  W czasie ruchu próbnego wentylatora uważnie kontrolować temperaturę  
   powierzchni silnika, aby wykluczyć możliwość wystąpienia oparzeń przy dotyku.

·  Zabrania się z jakichkolwiek powodów forsowania, usuwania i deformacji, osłon  
   ochronnych wentylatora ( kopuła silnika, siatka ochronna ) w czasie pracy  
   urządzenia.
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PRZEZNACZENIE

 
Wentylatory typoszeregu SZTIL przeznaczone są do pracy w instalacjach wentylacji mechanicznej 
ogólnego przeznaczenia lub w instalacjach wentylacji mechanicznej, w których projektowo 
przewidziano okresowe wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej.

WIELKOŚCI: 160, 200, 250, 315, 400, 500 

OZNACZENIE

                                 SZTIL     _ _ _         W2,MW                                 
                                                                                 W2,MW – oznaczenie modułu modernizacji
                                                      Średnica wlotu [ mm ] 

RODZAJ WYKONANIA: Standardowy

RODZAJ NAPĘDU – NAPIĘCIE ZASILANIA 

•   jednofazowe silniki serii MK [ ZIEHL-ABEGG ]  – 1 ~ 230 [V] +/- 10 [%] 50 [ Hz ]
•   trzyfazowe silniki serii MK [ ZIEHL-ABEGG ] – 3 ~ 230 / 400 [V] +/- 10 [% ] Δ / Υ 50 [ Hz ]
    Silniki przeznaczone do pracy ciągłej [ S1 ].
    Ochrona termiczna silnika – wbudowany kontakt termiczny TK [ 155°C ]
    Silniki jednofazowe: przy temperaturach otoczenia poniżej [ - 25°C ] stosować kondensatory
    specjalne ]
 
ZAKRES STOSOWANIA

Parametry transportowanego czynnika :
3    a )  rodzaj – czynnik niezapylony [ p < 0.3 [ g/Nm ] ]

    b )  temperatura czynnika [ t  <=  40 [ °C] ] w normalnych warunkach odniesienia
    Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia  [t o = -40 [ °C ] ] 
 
       ZASTRZEŻENIE
        Nie dopuszcza się eksploatacji wentylatora w przypadku występowania:
         •  czynników agresywnie chemicznych
         •  czynników powodujących oblepianie wirnika lub powodujących jego erozję 
         •  czynników zawierających pary lub mieszaniny wybuchowe 

       ZALECENIA
        •  Wykonać podłączenie elektryczne silnika z wykorzystaniem ochrony termicznej  
           silnika w postaci zabudowanych w uzwojeniu silnika termokontaktów [ TK ] 
           Uruchamianie i eksploatacja wentylatorów bez zabezpieczenia termicznego powo-
           duje utratę gwarancji na wentylator w razie spalenia silnika.
        •  Przy zasilaniu silnika z przetwornicy częstotliwości stosować filtr sinusoidalny lub 
           zasilać silnik z przetwornicy częstotliwości z filtrem wbudowanym.
        •  Przy zasilaniu silnika z przetwornicy częstotliwości stosować kabel ekranowany
        •  Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu WIS P1

INFORMACJA

Wentylatory z silnikami 3-fazowymi przygotowane są fabrycznie do zasilania z sieci 3~400 [V].
Ułożyskowanie w warunkach prawidłowej eksploatacji nie wymaga obsługi.
Żywotność ułożyskowania – min 40000 [ h ].
 

TYPOSZEREG WENTYLATORÓW SZTIL

 INFORMACJA OGÓLNA        
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Wentylator SZTIL-160 W2
na podstawie tłumiącej PTL-160

Wentylator SZTIL-160 W2
na podstawie tłumiącej PTS-160

Wentylator SZTIL-160 W2
na tłumiku opływowym TLO-160

Wentylator SZTIL-160 W2
na tłumiku opływowym TOS-160

Wentylator SZTIL-160 W2
na podstawie laminatowej B/I-160

Wentylator SZTIL-160 W2
na podstawie stalowej B/I-160

Typ 
wentylatora

Obroty 
wentylatora
oznaczenie

Moc 
uzwojeń 
silnika
[kW]

Zakres 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA I NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA 
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI  (    ) 3x400 [V]

SZTIL-160
W2

1200

900 0,05

0,11 0,40-0,63

0,25-0,40

0,4

0,28

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW 
NAPĘDZAJĄCYCH WENTYLATORY SZTIL-160 W2

Obroty 
Wentylatora

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotność 
prądu 

rozruchowego 
[I /I ]A N

Napięcie
[V]

Prąd I [A] N

przy napięciu

230[V] 400[V]

Układ 
połączeń

1200

900

1200

900

MK085-4DK.05.L
ZIEHL-ABEGG

MK085-4EK.07.L
ZIEHL-ABEGG

MK085-6DK.05.L
ZIEHL-ABEGG

MK085-6EK.07.L
ZIEHL-ABEGG

0,11

0,05

0,09

0,04

2,30

2,70

1,50

2,00

230

230

230

1,00

0,47

0,36

0,25

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V 
I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI

SZTIL-160
W2

1200 0,09 0,63-1,0 1,00

900 0,04 0,4-0,63 0,6

1,05

0,45

Nastawy prądowe zabezpieczeń

400

230

400

Stopień ochrony silnika IP54

2
2

0

2
6

2

WIRNIK - WYRÓWNOWAŻONY 
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE

POKRYWA
KOPUŁY

KOPUŁA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

DŁAWNICA 
ELEKTRYCZNA P13,5

PODSTAWA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

SILNIK

4 OTWORY
Z GWINTEM M8

ŚREDNICA PODZIAŁOWA 

n  zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

l wymagany cokół wsporczy

l wymagany cokół wsporczy

Montaż z tłumikami:

n  zalecany

WYGŁUSZENIE OBUDOWY - 
[WEŁNA MINERALNA]

MASA - 11 [kg]

SZTIL-160 W2
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-1
900 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-160 W2 bez tłumika 

-1
n=900 min

Hz 63
69
69

125 250 500 1000
52576263

64 57 55 50

2000 4000 8000
304045

44 44 34
58
56

-1
n=1200 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-160 W2 bez tłumika

-1
 1200 min

B a d a n i a  a k u s t y c z n e  
wykonano na wlocie do 
wentylatora w odległości 1 
metra,  w wariancie pracy z 
maksymalną wydajnością przy 
danych obrotach roboczych. 
Jako miern ika poziomu 
c iśn ien ia  akus tycznego 
wykorzystano urządzenie 
firmy SVANTEK z aktualnymi 
badaniami legalizacyjnymi. 
P o z i o m  c i ś n i e n i a  
akustycznego na wylocie 
w e n t y l a t o r a  w  d B A w  
odległości 1 m od wentylatora 
jest taki sam jak wartości 
podane w tabeli dla wlotu 
wentylatora. Podwojenie 
o d l e g ł o ś c i  p o m i a r o w e j  
powoduje spadek ciśnienia 
akustycznego o 5dB(A).

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-160 W2 
z podstawą tłumiącą laminat PTL-160 i laminat TLO-160

Hz 63
67
69
71
73 59

61
64
65
125 250

59
53
53
53 48

43
51
50

500 1000
42
44
46
48 44

41
39
36

2000 4000
32
38
32
42 30

22
24
26

8000

dB(A) 
(1m)

54
53
52
53

-1
n=1200min

-1
 n=900min

-1
 n=1200min

-1
 n=900min

TLO

PTL

-1
TLO 1200 min

-1
PTL 1200 min

-1
PTL 900 min

SZTIL-160 W2 z podstawą tłumiącą laminat PTL-160
 z tłumikiem laminatowym opływowym TLO-160

-1
TLO 900 min

SZTIL-160 W2 z podstawą tłumiącą stalową PTS-160
z tłumikiem opływowym stalowym TOS-160

-1
PTS 1200 min

-1
PTS 900 min

-1
TOS 900 min

-1
TOS 1200 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-160 W2 
z podstawą tłumiącą stal PTS-160 i stal TOS-160

63
69
68
69
68 60

60
64
65
125 250

58
56
51
54 48

41
49
45

500 1000
43
44
43
45 40

36
38
39

2000 4000
35
45
34
42 26

23
26
22

8000
53
54
50
52

Hz
-1

n=1200min
-1

 n=900min
-1

 n=1200min
-1

 n=900min
TOS

PTS

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)

AKUSTYKA
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bez tłumika

z podstawą tłumiącą PTL-160 lub PTS-160

100

70

80

90

200

300

7 8 9 2 3 4 5

0.10

180

216

360
252

288

324

1440720

18001080

65

60

50

40

Pst
[Pa]

3Q = [m /s]

3Q = [m /h]

n=1200[1/min]

n=900[1/min]

z tłumikiem TLO-160, TOS-160

CHARAKTERYSTYKA 
PRZEPŁYWOWA
Wentylator typu SZTIL-160 W2 
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Wentylator SZTIL-200 W2
na podstawie tłumiącej PTL-200

Wentylator SZTIL-200 W2
na podstawie tłumiącej PTS-200

Wentylator SZTIL-200 W2
na tłumiku opływowym TLO-200

Wentylator SZTIL-200 W2
na tłumiku opływowym TOS-200

Wentylator SZTIL-200 W2
na podstawie laminatowej B/I-200

Wentylator SZTIL-200 W2
na podstawie stalowej B/I-200

Typ 
wentylatora

Obroty 
wentylatora
oznaczenie

Moc 
uzwojeń 
silnika
[kW]

Zakres 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA I NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA 
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI  (    ) 3x400 [V]

SZTIL-200
W2

1300

900 0,07

0,26 0.63-1,00

0.25-0.40

0.8

0.40

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW 
NAPĘDZAJĄCYCH WENTYLATORY SZTIL-200 W2

Obroty 
Wentylatora

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotność 
prądu 

rozruchowego 
[I /I ]A N

Napięcie
[V]

Prąd I [A] N

przy napięciu

230[V]400[V]

Układ 
połączeń

1300

900

1300

900

MK085-4DK.10.L
ZIEHL-ABEGG

MK085-4EK.10.L
ZIEHL-ABEGG

MK085-6DK.07.L
ZIEHL-ABEGG

MK085-6EK.10.L
ZIEHL-ABEGG

0,26

0,07

0,16

0,07

3,20

2,40

1,90

2,10

230

230

230

1,30

0,70

0,76

0,36

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V 
I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI

SZTIL-200
W2

1300 0,16 1.0-1,60 1,40

900 0,07 0.63-1,00 0.8

2,40

0,86

Nastawy prądowe zabezpieczeń

400

230

400

Stopień ochrony silnika IP54

560
2
0
0

2
6
0

200

230

DŁAWNICA ELEKTRYCZNA 
P13,5

PODSTAWA - LAMINAT 
POLIESTROWO-SZKLANY

SILNIK
POKRYWA
KOPUŁY

KOPUŁA - 
LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

4 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

WIRNIK - 
WYRÓWNOWAŻONY 
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE 

WYGŁUSZENIE OBUDOWY - 
[WEŁNA MINERALNA]

ŚREDNICA PODZIAŁOWA 

n  zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

l wymagany cokół wsporczy

l wymagany cokół wsporczy

Montaż z tłumikami:

n  zalecany

MASA - 13 [kg]

SZTIL-200 W2
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Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-200 W2 bez tłumika 

-1
900 min

-1
 1200 min

SZTIL-200 W2 z podstawą tłumiącą laminat PTL-200
z tłumikiem laminatowym opływowym TLO-200

-1
PTL 1200 min

-1
PTL 900 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-200 W2 
z podstawą tłumiącą laminat PTL-200 i laminat TLO-200

63
46
44 52

56
125 250

60
58 53

54
500 1000

49
56 48

36
2000 4000

36
46 33

26
8000

56
59

50
41

53 51
49 52 52

46 50
58 49

40 42
51 35

29 52
60

Hz
-1n=1200min
-1

 n=900min
-1 n=1200min
-1 n=900min

TLO

PTL

-1
TLO 1200 min

-1
TLO 900 min

SZTIL-200 W2 z podstawą tłumiącą stalową PTS-200
z tłumikiem opływowym stalowym TOS-200

-1
PTS 1200 min

-1
PTS 900 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-200 W2 
z podstawą tłumiącą stal PTS-200 i stal TOS-200

63
45
45 52

55
125 250

55
55 53

51
500 1000

50
58 47

37
2000 4000

36
46 28

26
8000

53
60

50
40

50 51
47 51 52

47 50
58 49

40 36
51 34

26 52
60

Hz
-1n=1200min
-1

 n=900min
-1 n=1200min
-1 n=900min

TOS

PTS

-1
TOS 1200 min

-1
TOS 900 min

dB(A) 
(1m)

B a d a n i a  a k u s t y c z n e  
wykonano na wlocie do 
wentylatora w odległości 1 
metra,  w wariancie pracy z 
maksymalną wydajnością 
p rzy  danych  ob ro tach  
roboczych. Jako miernika 
p o z i o m u  c i ś n i e n i a  
akustycznego wykorzystano 
urządzenie firmy SVANTEK z 
a k t u a l n y m i  b a d a n i a m i  
legalizacyjnymi. 
P o z i o m  c i ś n i e n i a  
akustycznego na wylocie 
wen ty la to ra  w  dBA w  
odległości 1 m od wentylatora 
jest taki sam jak wartości 
podane w tabeli dla wlotu 
wentylatora. Podwojenie 
od leg łośc i  pomia rowe j  
powoduje spadek ciśnienia 
akustycznego o 5dB(A).

dB(A) 
(1m)

Hz 63
41

125 250 500 1000
62595751

2000 4000 8000
4653 65

-1n=1200 min 39
-1n=900 min 39 40 45 47 46 42 40 29 52

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-200 W2 bez tłumika dB(A) 
(1m)

AKUSTYKA
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z tłumikiem TLO-250 lub TOS-250

bez tłumika

z podstawą tłumiącą PTL-200 lub PTS-200

10

100

20

30

40

50

60

70

80

90

200

300

400

500

5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

0.10 3Q = [m /s]
1.00

3Q = [m /h]

144

180

360 3600
3240216 2520

2880252

288

21601440720

18001080

3= 1,2 [kg/m ]

4

324

n=900[1/min]

n=1300[1/min]
Pst

[Pa]

CHARAKTERYSTYKA 
PRZEPŁYWOWA
Wentylator typu SZTIL-200 W2 

11



Wentylator SZTIL-250 W2
na podstawie tłumiącej PTL-250

Wentylator SZTIL-250 W2
na podstawie tłumiącej PTS-250

Wentylator SZTIL-250 W2
na tłumiku opływowym TLO-250

Wentylator SZTIL-250 W2
na tłumiku opływowym TOS-250

Wentylator SZTIL-250 W2
na podstawie laminatowej B/I-250

Wentylator SZTIL-250 W2
na podstawie stalowej B/I-250

Typ 
wentylatora

Obroty 
wentylatora
oznaczenie

Moc 
silnika
[kW]

Zakres 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA I NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA 
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI (    ) 3x400 [V]

SZTIL-250
W2

1200

900 0,15

0,31 1,0

0.66

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V 
I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI

SZTIL-250
W2

1200 0,30 1,60-2,50 2,30

900 0,12 1,60-2,50 1,65

1.0-1.6

Nastawy prądowe zabezpieczeń

0.63-1.0

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW 
NAPĘDZAJĄCYCH WENTYLATORY SZTIL-250 W2

Obroty 
Wentylatora
oznaczenie

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotność 
prądu 

rozruchowego 
[I /I ]A N

Napięcie
[V]

Prąd I  [A]N

przy napięciu

230[V] 400[V]

Układ 
połączeń

1200

900

1200

900

MK106-4DK.07.N
ZIEHL-ABEGG

MK106-4EK.10.N
ZIEHL-ABEGG

MK106-6DK.07.N
ZIEHL-ABEGG

MK106-6EK.10.N
ZIEHL-ABEGG

0,31

0,15

0,30

0,12

3,40

2,30

3,00

1,50

2,1

1,5

0,9

0,60

1,05

1,05

400

230

230

230

400

230

Stopień ochrony silnika IP54

80

2
5

0

3
1

0

;

6 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

ŚREDNICA PODZIAŁOWA 

WIRNIK - WYRÓWNOWAŻONY 
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE

POKRYWA
KOPUŁY

KOPUŁA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

DŁAWNICA 
ELEKTRYCZNA P13,5

PODSTAWA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

SILNIK

WYGŁUSZENIE OBUDOWY - 
[WEŁNA MINERALNA]

n  zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

l wymagany cokół wsporczy

l wymagany cokół wsporczy

Montaż z tłumikami:

n  zalecany

MASA - 17 [kg]

SZTIL-250 W2

12



Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-250 W2 bez tłumika 

Hz 63
68

125 250 500 1000
61686969

2000 4000 8000
4955 67

-1
n=1200 min 41

-1
n=900 min 60 60 57 56 52 46 40 37 57

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-250 W2 bez tłumika

-1
900 min

-1
 1200 minB a d a n i a  a k u s t y c z n e  

wykonano na wlocie do 
wentylatora w odległości 1 
metra,  w wariancie pracy z 
maksymalną wydajnością 
p r zy  danych  ob ro tach  
roboczych. Jako miernika 
p o z i o m u  c i ś n i e n i a  
akustycznego wykorzystano 
urządzenie firmy SVANTEK z 
a k t u a l n y m i  b a d a n i a m i  
legalizacyjnymi. 
P o z i o m  c i ś n i e n i a  
akustycznego na wylocie 
w e n t y l a t o r a  w  d B A w  
odległości 1 m od wentylatora 
jest taki sam jak wartości 
podane w tabeli dla wlotu 
wentylatora. Podwojenie 
od l eg ł ośc i  pom ia rowe j  
powoduje spadek ciśnienia 
akustycznego o 5dB(A).

SZTIL-250 W2 z podstawą tłumiącą laminat PTL-250
 z tłumikiem laminatowym opływowym TLO-250

-1
PTL 1200 min

-1
PTL 900 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-250 W2 
z podstawą tłumiącą laminat PTL-250 i laminat TLO-250

63
74
65 62

71
125 250

68
55 48

58
500 1000

44
40 35

40
2000 4000

43
36 29

35
8000

62
51

66
69

64 57
52 49 45

49 42
43 36

37 40
37 28

30 53
49

Hz
-1n=1200min
-1

 n=900min
-1

 n=1200min
-1

 n=900min
TLO

PTL

-1
TLO 1200 min

-1
TLO 900 min

SZTIL-250 W2 z podstawą tłumiącą stalową PTS-250
 z tłumikiem opływowym stalowym TOS-250

-1
PTS 1000 min

-1
PTS 900 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-250 W2 
z podstawą tłumiącą stal PTS-250 i stal TOS-250

63
72
62 63

69
125 250

65
53 46

57
500 1000

44
39 33

38
2000 4000

41
35 29

32
8000

60
51

71
62

60 59
51 49 45

54 47
43 35

43 41
36 29

33 56
48

Hz
-1n=1200min
-1

 n=900min
-1

 n=1200min
-1

 n=900min
TOS

PTS

-1
TOS 1200 min

-1
TOS 900 min

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)

AKUSTYKA
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bez tłumika

z tłumikiem TLO-250 lub TOS-250

z podstawą tłumiącą PTL-250 lub PTS-250

500

400

300

200

n=1200 [1/min]

n=900 [1/min]

90

80

70

60

50

40

30

20

Pst
[Pa]

CHARAKTERYSTYKA 
PRZEPŁYWOWA
Wentylator typu SZTIL-250 W2 
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Typ 
wentylatora

Obroty 
wentylatora

-1
[min ]

Moc 
silnika
[kW]

Zakres 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA I NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA 
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI (    ) 3x400 [V]

SZTIL-315

1200

900 0,15

0,45

0,4-0,63

1,1

0.60

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW 
NAPĘDZAJĄCYCH WENTYLATORY SZTIL-315

Obroty 
Wentylatora
oznaczenie

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotność 
prądu 

rozruchowego 
[I /I ]A N

Napięcie
[V]

Prąd I [A] N 

przy napięciu

230[V]400[V]

Układ 
połączeń

1200

900

1200

900

MK106-4DK.10.N
ZIEHL-ABEGG

MK106-4EK.14.N
ZIEHL-ABEGG

MK106-6DK.07.N
ZIEHL-ABEGG

MK106-6EK.10.N
ZIEHL-ABEGG

0,45

0,15

0,31

0,12

3,90

2,30

2,5

1,50

230

230

2,9

1,5

1,1

0,60

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V 
I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI

SZTIL-315

1200 0,31 2,50-4,0 3,2

900 0,12 1,60-2,50 1,65

/

/

1,0

1,05

230/400

230/400

1,0-1,6

Nastawy prądowe zabezpieczeń

Stopień ochrony silnika IP54

2
6
6

3
2
4

6 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

ŚREDNICA PODZIAŁOWA 

Wentylator SZTIL-315
na podstawie tłumiącej PTL-315

Wentylator SZTIL-315
na podstawie tłumi¹cej PTS-315

Wentylator SZTIL-315
na tłumiku opływowym TLO-315

Wentylator SZTIL-315
na tłumiku opływowym TOS-315

Wentylator SZTIL-315
na podstawie laminatowej B/I-315

Wentylator SZTIL-315
na podstawie stalowej B/I-315

n  zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

l wymagany cokół wsporczy

l wymagany cokół wsporczy

Montaż z tłumikami:

n  zalecany

WIRNIK - WYRÓWNOWAŻONY 
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE

POKRYWA
KOPUŁY

KOPUŁA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

DŁAWNICA 
ELEKTRYCZNA P13,5

PODSTAWA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

SILNIK

WYGŁUSZENIE OBUDOWY - 
[WEŁNA MINERALNA]

MASA - 19 [kg]

SZTIL-315

15



SZTIL-315 z podstawą tłumiącą stalową PTS-315
z tłumikiem opływowym stalowym TOS-315

-1
TOS 900 min

-1
PTS 900 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-315 
z podstawą tłumiącą stal PTS-315 i stal TOS-315

Hz
-1 n=1200min

63
73 76

125 250
63 55

500 1000
50 49

2000 4000
44 35

8000
62

-1 n=1200min
-1 n=900min

80
67 63

75 62
49 44

54 50
46 41

52 45
43 26

39 62
52

-1 n=900min 68 56 54 45 46 41 35 26 53
PTS

TOS

80

-1
TOS 1200 min -1

PTS 1200 min

SZTIL-315 z podstawą tłumiącą laminat PTL-315
 z tłumikiem laminatowym opływowym TLO-315

-1
PTL 900min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-315 
z podstawą tłumiącą laminat PTL-315 i laminat TLO-315

Hz

-1 n=900min

63

69 68

125 250

57 49

500 1000

46 41

2000 4000

40 25

8000

55
-1 n=1200min
-1 n=900min

77
77 62

73 62
51 43

53 51
46 42

48 43
52 30

35 60
56

-1 n=1200min 74 77 66 60 51 51 51 35 64

TLO

PTL

-1
TLO 1200 min

-1
PTL 900min

-1
TLO 900 min

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)

AKUSTYKA FEN-400

Hz 63
68

125 250 500 1000
68707379

2000 4000 8000
5767 73

-1n=1200 min 49

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-315 bez tłumika

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-315 bez tłumika 

64 58566168 4952 61
-1

n=900 min 36

80

1200

B a d a n i a  a k u s t y c z n e  
wykonano na wlocie do 
wentylatora w odległości 1 
metra,  w wariancie pracy z 
maksymalną wydajnością 
p r z y  d a n y c h  o b r o t a c h  
roboczych. Jako miernika 
p o z i o m u  c i ś n i e n i a  
akustycznego wykorzystano 
urządzenie firmy SVANTEK z 
a k t u a l n y m i  b a d a n i a m i  
legalizacyjnymi. 
P o z i o m  c i ś n i e n i a  
akustycznego na wylocie 
w e n t y l a t o r a  w  d B A w  
odległości 1 m od wentylatora 
jest taki sam jak wartości 
podane w tabeli dla wlotu 
wentylatora. Podwojenie 
o d l e g ł o ś c i  p o m i a r o w e j  
powoduje spadek ciśnienia 
akustycznego o 5dB(A).

dB(A) 
(1m)

AKUSTYKA
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100

20

30

40

50

60

70

80

90

200

300

400

500

600

5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00

0.10 3Q = [m /s]1.00

3Q = [m /h]
180

216

360 3600
3240252 2520

2880288

324

21601440720

18001080

7200

n=1200[1/min]

n=900[1/min]

Pst
[Pa]

z tłumikiem TLO-315 lub TOS-315

bez tłumika
z podstawą tłumiącą PTL-315 lub PTS-315 

CHARAKTERYSTYKA 
PRZEPŁYWOWA

Wentylator typu SZTIL-315 
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PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW 
NAPĘDZAJĄCYCH WENTYLATORY SZTIL-400 MW

Obroty 
Wentylatora
oznaczenie

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotność 
prądu 

rozruchowego 
[I /I ]A N

Napięcie
[V]

Prąd I [A] N 

przy napięciu

230[V]400[V]

Układ 
połączeń

900

700

900

MK137-6DK.10L
ZIEHL-ABEGG

MK137-6EK.15L
ZIEHL-ABEGG

MK137-8DK.10L
ZIEHL-ABEGG

0,64

0,6

2,4

3,4 230

2,0/

/

4,7230/400

230/400

Typ 
wentylatora

Obroty 
wentylatora

-1[min ]

Moc 
silnika
[kW]

Zakres 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA I NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA 
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI (    ) 3x400 [V]

SZTIL-400
MW

900

700 0,4

0,64

1,0-1,6

2,2

1,6

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V 
I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI

SZTIL-400
MW

900 0,6 1,6-2,5 4,5

1,6-2,5

Nastawy prądowe zabezpieczeń

Stopień ochrony silnika IP54

1,352,30,4 3,2

4,1

400

980

4
0

0

4
8

0

430

6 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

ŚREDNICA PODZIAŁOWA 

WIRNIK - WYRÓWNOWAŻONY 
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE

POKRYWA
KOPUŁY

KOPUŁA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

DŁAWNICA 
ELEKTRYCZNA P13,5

PODSTAWA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

SILNIK

WYGŁUSZENIE OBUDOWY - 
[WEŁNA MINERALNA]

Wentylator SZTIL-400 MW
na podstawie tłumiącej PTL-400

Wentylator SZTIL-400 MW
na podstawie tłumiącej PTS-400

Wentylator SZTIL-400 MW
na tłumiku opływowym TLO-400

Wentylator SZTIL-400 MW
na tłumiku opływowym TOS-400

Wentylator SZTIL-400 MW
na podstawie laminatowej B/I-400

Wentylator SZTIL-400 MW
na podstawie stalowej B/I-400

n  zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

l wymagany cokół wsporczy

l wymagany cokół wsporczy

Montaż z tłumikami:

n  zalecany

MASA - 45 [kg]

SZTIL-400 MW
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B a d a n i a  a k u s t y c z n e  
wykonano na wlocie do 
wentylatora w odległości 1 
metra,  w wariancie pracy z 
maksymalną wydajnością przy 
danych obrotach roboczych. 
Jako miern ika poz iomu 
c iśn ien ia  akus tycznego  
wykorzystano urządzenie 
firmy SVANTEK z aktualnymi 
badaniami legalizacyjnymi. 
P o z i o m  c i ś n i e n i a  
akustycznego na wylocie 
w e n t y l a t o r a  w  d B A w  
odległości 1 m od wentylatora 
jest taki sam jak wartości 
podane w tabeli dla wlotu 
wentylatora. Podwojenie 
o d l e g ł o ś c i  p o m i a r o w e j  
powoduje spadek ciśnienia 
akustycznego o 5dB(A).

SZTIL-400 MW z podstawą tłumiącą stalową PTS-400
z tłumikiem opływowym stalowym TOS-400

-1
TOS 900 min

-1
PTS 900 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-400 MW
z podstawą tłumiącą stal PTS-400 i stal TOS-400

Hz
-1

 n=900min
63
76 75

125 250
64 48

500 1000
40 50

2000 4000
40 33

8000
61

-1 n=900min
-1

 n=700min
76
77 56

69 60
48 41

47 43
39 40

53 42
36 44

37 59
52

-1
 n=700min 73 65 53 42 37 37 38 46 53

PTS

TOS

80

-1
TOS 700 min

Hz 63
74

125 250 500 1000
58626875

2000 4000 8000
4864 65

-1
n=900 min 40

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-400 MW bez tłumika

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-400 MW bez tłumika 

71 53545763 4349 58
-1

n=700 min 50

80

900

SZTIL-400 MW z podstawą tłumiącą laminat PTL-400
 z tłumikiem laminatowym opływowym TLO-400

-1
TLO 900min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-400 MW
z podstawą tłumiącą laminat PTL-400 i laminat TLO-400

Hz

-1 n=700min

63

74 62

125 250

51 39

500 1000

35 37

2000 4000

33 41

8000

51
-1 n=900min
-1

 n=700min
79
74 62

70 58
51 39

42 39
35 37

48 41
33 41

38 58
51

-1
 n=900min 74 74 61 43 37 49 36 29 60

TLO

PTL

-1
PTL 700 min

-1
PTL 900min

-1
TLO 700min

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)

700

-1
PTS 700 min

AKUSTYKA
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4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00 3.00

0.1 1.0

50

60

70

80

90

200

300

400

500

600

700

800

900

100

1000

3Q = [m /h]252 3600

144

180

216

360

288 720

1080

1440

1800

2160

2520

2880 7200 10800

n=700[1/min]

3Q = [m /s]

Pst
[Pa]

n=900[1/min]

z tłumikiem TLO-400 lub TOS-400

bez tłumika
z podstawą tłumiącą PTL-400 lub PTS-400 

CHARAKTERYSTYKA 
PRZEPŁYWOWA
Wentylator typu SZTIL-400 MW 
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98

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW 
NAPĘDZAJĄCYCH WENTYLATORY SZTIL-500

Obroty 
Wentylatora
oznaczenie

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotność 
prądu 

rozruchowego 
[I /I ]A N

Napięcie
[V]

Prąd I [A] N 

przy napięciu

230[V] 400[V]

Układ 
połączeń

900

700

MK137-6DK.20L
ZIEHL-ABEGG

MK137-8DK.15L
ZIEHL-ABEGG

1,25 3,8 3,0/

/

8,0230/400

230/400

Typ 
wentylatora

Obroty 
wentylatora

-1[min ]

Moc 
silnika
[kW]

Zakres 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA I NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA 
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI  (     ) 3x400 [V]

SZTIL-500

900

700 0,63

1,25

1,6-2,5

3,3

2,2

2,6-4,0

Nastawy prądowe zabezpieczeń

Stopień ochrony silnika IP54

2,06,30,63 3,2

500

1260

4
1
0

5
8
0

540

8 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

ŚREDNICA PODZIAŁOWA 

Wentylator SZTIL-500
na podstawie tłumiącej PTL-500

Wentylator SZTIL-500
na podstawie tłumiącej PTS-500

Wentylator SZTIL-500
na tłumiku opływowym TLO-500

Wentylator SZTIL-500
na tłumiku opływowym TOS-500

Wentylator SZTIL-500
na podstawie laminatowej B/I-500

Wentylator SZTIL-500
na podstawie stalowej B/I-500

n  zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

l wymagany cokół wsporczy

l wymagany cokół wsporczy

Montaż z tłumikami:

n  zalecany

WIRNIK - WYRÓWNOWAŻONY 
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE

POKRYWA
KOPUŁY

KOPUŁA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

DŁAWNICA 
ELEKTRYCZNA P13,5

SILNIK

WYGŁUSZENIE OBUDOWY - 
[WEŁNA MINERALNA]

PODSTAWA - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

MASA - 70 [kg]

SZTIL-500

21



B a d a n i a  a k u s t y c z n e  
wykonano na wlocie do 
wentylatora w odległości 1 
metra,  w wariancie pracy z 
maksymalną wydajnością przy 
danych obrotach roboczych. 
Jako miern ika poz iomu 
c iśn ien ia  akus tycznego  
wykorzystano urządzenie 
firmy SVANTEK z aktualnymi 
badaniami legalizacyjnymi. 
P o z i o m  c i ś n i e n i a  
akustycznego na wylocie 
w e n t y l a t o r a  w  d B A w  
odległości 1 m od wentylatora 
jest taki sam jak wartości 
podane w tabeli dla wlotu 
wentylatora. Podwojenie 
o d l e g ł o ś c i  p o m i a r o w e j  
powoduje spadek ciśnienia 
akustycznego o 5dB(A).

SZTIL-500 z podstawą tłumiącą stalową PTS-500

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-500
z podstawą tłumiącą stal PTS-500 

Hz
-1 n=900min

63
76 75

125 250
64 48

500 1000
40 50

2000 4000
40 33

8000
61

-1 n=700min 73 66 64 55 48 50 40 31 59
PTSTOS

80

Hz 63
79

125 250 500 1000
58637275

2000 4000 8000
4652 66

-1
n=900 min 40

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-500 bez tłumika

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-500 bez tłumika 

73 51556468 3946 59
-1n=700 min 33

80

900

SZTIL-500 z tłumikiem opływowym stalowym TOS-500

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SZTIL-500
z tłumikiem opływowym stalowym TOS-500

Hz

-1 n=700min

63

76 74

125 250

69 63

500 1000

50 44

2000 4000

39 34

8000

65

-1
 n=900min 80 73 65 55 48 39 39 36 62

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)

700

-1
PTS 900 min

-1
PTS 700 min

-1
TOS 900 min

-1
TOS 700 min

AKUSTYKA
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z podstawą tłumiącą PTS-500 

bez tłumika

z tłumikiem TOS-500 

0

100

101
3Q = [m /s]

3Q = [m /h]2520360 36000

1440

1080

720

1800

2160

3600

2880 7200

10800

14400 21600 28800

2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

n=700[1/min]

n=900[1/min]

1000

200

300

400

500

600

700

800

900Pst
[Pa]

CHARAKTERYSTYKA 
PRZEPŁYWOWA

Wentylator typu SZTIL-500
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BUDOWA WENTYLATORÓW TYPU SZTILI
 Główne elementy konstrukcyjne 
 Wentylatory SZTIL: 160 W2, 200 W2, 250 W2, 315, 400 MW, 500

OBUDOWA

 Części  składowe 
- KOPUŁA
- POKRYWA  KOPUŁY

 KOPUŁA obudowy poprzez swoje cechy konstrukcyjne stanowi  element mocujący 
 UKŁADU  WIRUJĄCEGO oraz element osłonowo-tłumiący  wentylatora . 
 Kopuła posiada kanał kablowy umożliwiający przeprowadzenie kabla zasilającego od strony   
 PODSTAWY  do skrzynki zaciskowej silnika .
 POKRYWA KOPUŁY  stanowi  element  zamykający dostęp do skrzynki zaciskowej silnika   
 chroniąc  silnik przed oddziaływaniami  atmosferycznymi . 
 Materiały :
 - Kopuła : laminat poliestrowo - szklany
 - Pokrywa silnika : laminat poliestrowo - szklany
Połączenia : 
   Pokrywa – pokrywa kopuły : zatyczki z tworzywa

UKŁAD  WIRUJĄCY

 Części składowe :
- KOŁO WIRNIKOWE – typ wirnika  : promieniowy , z łopatkami zagiętymi do tyłu .
- SILNIK NAPĘDOWY z wirującym stojanem
 Materiały:
 - Koło wirnikowe  – SZTIL 160 , 200 , 250 , 315 -  PCV lub aluminium
                                   SZTIL 400 , 500  -  kompozycja laminatowa
Połączenia : 
  Układ wirujący – kopuła : połączenie śrubowe
  Koło wirnikowe – silnik : połączenie bezpośrednie [śrubowe lub nitowane ] .

PODSTAWA  

PODSTAWA  poprzez swoje cechy konstrukcyjne stanowi element  nośny  
OBUDOWY oraz element przepływowy tworząc lej dolotowego powietrza do wirnika .   
Otwory gwintowane w podstawie umożliwiają
 montaż wentylatora na konstrukcji wsporczej . 

Materiały :
- Podstawa  : kompozycja laminatowa
Połączenia : 
- Podstawa - obudowa : połączenie śrubowe
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MONTAŻI I
[ UWAGA ]
Przed przystąpieniem do montażu wentylatora na placu budowy wymaga się zapoznania  z zapisami  DTR :
- Informacja ogólna    – DTR Str. 2
- Warunki transportu  – DTR Str. 38
- Warunki podłączeń elektrycznych – DTR Str. 25

Wentylator dostarczany jest w stanie zmontowanym w opakowaniu fabrycznym .
Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej wyposażonej
w kołowe przyłącze kołnierzowe . 
Podstawa wentylatora uzbrojona jest w montażowe otwory gwintowane  [ śruby montażowe wkręcone ] .

[ ZALECENIE ]
[ Należy zapewnić szczelność przyłącza kołnierzowego ]
Demontaż pokrywy kopuły  pozwala na dostęp do skrzynki zaciskowej silnika i wpięcie kabla
zasilającego .
Po umocowaniu wentylatora na konstrukcji wsporczej i po wpięciu kabla zasilającego
wentylator przygotowany jest do RUCHU PRÓBNEGO – DTR Str. 22

               

I I I              
              RUCH PRÓBNY WENTYLATORA

[ WYMAGANIA ]   
[ Wszelkiego rodzaju  prace przy wentylatorze związane z montażem i podłączeniem elektrycznym mogą być 
 prowadzone wyłącznie przez uprawniony personel techniczny ] .
[ Zapewnić prowadzenie prac elektrycznych w stanie beznapięciowym ] . 
[ Wymaga się znajomości zapisów w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej  urządzenia ] .
[ Wymaga  się posiadania uprawnień podczas wykonywania  prac  elektrycznych ] .
[ Wentylator może być montowany i eksploatowany wyłącznie w warunkach zgodnych z jego przeznaczeniem ] 
.                           
RUCH PRÓBNY wentylatora prowadzić zapewniając sobie dostęp do silnika przez zdjęcie kopuły
wentylatora .
 -  Skontrolować jakość montażu , skontrolować  dociągnięcie połączeń śrubowych ,
 - Skontrolować prawidłowość podłączeń elektrycznych , skontrolować mocowanie i ułożenie kabla
   zasilającego ,
 - Skontrolować wartości nastaw prądowych wyzwalaczy termicznych
 - Skontrolować czy  wirnik obraca się swobodnie w obudowie ,
 - Odsunąć ludzi  od wentylatora ,
 - Włączyć a  następnie wyłączyć zasilanie wentylatora
 - Skontrolować kierunek wirowania wirnika  który powinien być zgodny z kierunkiem zaznaczonym
   na obudowie wentylatora ,
 - Uruchomić wentylator na 10-cio minutowy ruch próbny ,
 - Skontrolować wartości prądów fazowych 
 - Obserwować pracę wentylatora na obecność występowania 
                            - drgań
                            - hałasów obcych
                            - szybkiego wzrostu temperatury obudowy silnika

[ WYMAGANIA ]
Jakakolwiek niesprawność wymaga natychmiastowego odłączenia napięcia zasilającego .
Wymaga się zgłoszenia stanu awaryjnego Producentowi  który podejmie w uzgodnieniu stosowne czynności 
naprawcze . 
 
W razie niezakłóconego przebiegu ruchu próbnego wentylator można przekazać do eksploatacji ,
po przeprowadzeniu kontrolnego , niezakłóconego ruchu dobowego . 
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa  wentylatora powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla obsługi ,
w celu rejestracji czynności obsługowych podczas ruchu oraz przy przeglądach i remontach .
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Pewność działania i trwałość wentylatorów zależą od zapewnienia warunków eksploatacji zgodnych z 
przeznaczeniem wentylatora oraz od właściwej obsługi . Nie dopuszcza się samodzielnych napraw czy 
przeróbek wentylatora bez uzgodnienia z Producentem [ utrata gwarancji ] . 

W  przypadku  niezakłóconego ruchu  eksploatacyjnego wentylatora  wymaga się raz w roku 
:przeprowadzić oględziny wentylatora   

-  Przejrzeć wirnik zwracając uwagę na ewentualne osadzanie się pyłów , tłuszczów lub innych 
   zanieczyszczeń . 

[ DZIAŁANIE] 
[ Oczyścić wirnik uzgadniając rozbiórkę wentylatora z producentem ] .
[ DTR Str.  22  - DEMONTAŻ – Zalecenia ogólne ]
- Dokonać oględzin łopatek wirnika i tarcz na obecność ubytków materiałowych 

[  DZIAŁANIE ]  
[ Powiadomić producenta wentylatora . Wysłać po uzgodnieniu z producentem układ wirujący w stanie 
zmontowanym ( rama , wirnik , silnik ) do producenta celem naprawy ] .

-  Ocenić poziom drgań . Przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgań jest zawsze związane
   z hałasem pochodzącym od drgających elementów maszyny .
-  Ocenić drgania i hałas na podstawie obserwacji bezpośredniej stojąc przy wentylatorze .

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgań objawia się wyraźnie wyczuwalnymi drganiami
obudowy , podstawy i cokołu wsporczego . Silniejsze drgania przenoszone są na płyty stropowe ,
ściany , konstrukcje wsporcze i kanały . Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi do awarii
układu łożyskowego lub wirnika . 
                        
[ DZIAŁANIE ] 
[ Wentylator w takim stanie należy natychmiast  wyłączyć z eksploatacji .
  Stan awaryjny zgłosić Producentowi w celu uzgodnienia dalszego postępowania ] .

- Ocenić pracę wentylatora na występowanie hałasów mechanicznych ( hałas łożysk , przycieranie
   elementów , inne nienaturalne dźwięki ) . 

[ DZIAŁANIE ]
[ Wentylator w takim stanie należy natychmiast wyłączyć z eksploatacji .
  Stan awaryjny zgłosić Producentowi . w celu uzgodnienia dalszego postępowania ] .

- Wykonać zgodnie z przepisami BHP , przez uprawnionego pracownika konserwacji podłączeń
  elektrycznych w skrzynce zaciskowej silnika , sprawdzić stan dławnic elektrycznych ,
  skontrolować stan kabla zasilającego ,

– Wyczyścić dostępne powierzchnie obudowy wentylatora ,
– Skontrolować stan i czytelność tabliczek znamionowych ,
– Skontrolować dostępne połączenia śrubowe , poluzowane połączenia dociągnąć .

Wentylator nie wymaga bieżącej konserwacji . 
Należy zadbać o czystość w obrębie wentylatora .
          

IV WARUNKI EKSPLOATACJI
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PRZEGLĄDY OKRESOWE 

Demontaż wentylatora polegający na odkręceniu OBUDOWY od  PODSTAWY w celu
uzyskania dostępu do KOŁA WIRNIKOWEGO  ma uzasadnienie jedynie w przypadku 

- stwierdzenia obecności zanieczyszczeń [ pyły , tłuszcze itp. ] na kole wirnikowym ,
  silniku czy elementach statycznych wentylatora 
- stwierdzenia ubytków materiałowych koła wirnikowego 
- stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu drgań wentylatora
- stwierdzenia zwiększonego poziomu hałasu  .

Sposób postępowania : DTR Str. 23 [ IV – WARUNKI  EKSPLOATACJI ] .

Cechy konstrukcyjne wentylatorów typoszeregu SZTIL pozwalają na łatwy dostęp
do  KOŁA WIRNIKOWEGO  .

Czynności :
 - Przestrzegać wymagań zapisanych : DTR Str. 22 [ III – RUCH PRÓBNY   
   WENTYLATORA ]
 -  Odłączyć i zabezpieczyć kabel zasilający .
 -  Odkręcić OBUDOWĘ wentylatora od PODSTAWY [ Połączenie śrubowe ] 
    uzyskując dostęp do KOŁA WIRNIKOWEGO .

- Ponowny montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności .
- Na czas prowadzenia prac obsługowych lub w oczekiwaniu na naprawę  
  zabezpieczyć otwarty kanał wentylacyjny przed opadami atmosferycznymi 
  lub wpadaniem ciał obcych .

 [ UWAGA ]

 [ Nie dopuszcza się transportu OBUDOWY  na pole odkładcze z uchwytem
   za koło wirnikowe . Transport prowadzić z uchwytem za obrzeże OBUDOWY .

 - Przy składowaniu lub na czas transportu OBUDOWY do producenta 
   nie dopuścić do obciążenia  koła wirnikowego .
 - Po wykonaniu prac remontowych i montażu wentylatora wykonać jego rozruch
   zgodnie z zapisami DTR Str. 22 [ III – RUCH PRÓBNY WENTYLATORA ] .

VV DEMONTAŻ
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VV I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Zmiana kierunku obrotów poprzez zamianę Z1 i Z2 – schemat: 
104XA I 104X

Zmiana kierunku obrotów poprzez zamianę 2 przewodów fazowych – 
schemat 106XA lub 106XB.
Oznaczenia przewodów: 
[ U1 brązowy ] [U2 czerwony ] [ V1 niebieski ] [ V2 siwy ] [ W1 czarny ] 
[ W2 pomarańczowy ]  
[ TK kontakt termiczny ]

Oznaczenia przewodów: 
[ U1 brązowy ] [ U2 niebieski ] [ Z1 czarny ] [ Z2 pomarańczowy ] 
[ TK kontakt termiczny ]

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SILNIKA TRÓJFAZOWEGO

OBROTY „PRAWE” OBROTY „LEWE”

Żółto-
zielony

Niebieski Brązowy Czarny Popiel

N L1 TK TK

1 2 3 4 5

L1 L2 L3 TK

6 7

TK



ZASADY STOSOWANIA WYŁĄCZNIKÓW SERWISOWYCH 
TYPU WIS P1

SZTIL-160 W2, 200 W2, 250 W2, 315, 400MW 

WIS U=230[V]

M
1-

OPCJA:
ZESTAW ROZRUCHOWY S-Z
UKŁAD WIR S 
UKŁAD WIR DN
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER 

WIS U=400[V]

OPCJA:
ZESTAW ROZRUCHOWY S-Z
ZESTAW MAKSTER 

M
3-

M
3-

SZTIL-160 W2, 200 W2, 250 W2, 315, 400MW, 500 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

UWAGA 1:
PRZY ZASILANIU SILNIKA WENTYLATORA Z PRZETWORNICY 
CZĘSTOTLIWOŚCI NIE DOPUSZCZA SIĘ DO STOSOWANIA 
WYŁĄCZNIKA SERWISOWEGO 

UWAGA 2:
ZESTAW ROZRUCHOWY-MAKSTER [S] 
ZESTAWY STERUJĄCE TYPU MAKSTER [... ]
UKŁADY REGULACJI TYPU FAUST SĄ FABRYCZNIE 
PRZYSTOSOWANE DO WSPÓŁPRACY Z ZABEZPIECZENIAMI 
TYPU PTC SILNIKA NAPĘDOWEGO
PO ZADZIAŁANIU ZABEZPIECZENIA PTC
ZESTAWY TYPU MAKSTER ORAZ UKŁADY TYPU FAUST 
ZABEZPIECZAJĄ WENTYLATOR PRZED SAMOSTARTEM

UWAGA 3:
JEŻELI SILNIK WENTYLATORA WYPOSAŻONY JEST W UKŁAD 
TERMISTORÓW PTC WYMAGA SIĘ ZASTOSOWANIA TEGO 
ZABEZPIECZENIA - [UTRATA GWARANCJI]

SILNIK
1x230[V]

SILNIK
3x400[V]
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

ZASADY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW WYPOSAŻONYCH 
W TERMISTOROWE ZABEZPIECZENIA TYPU PTC

WENTYLATOR SZTIL Z ZESTAWEM MAKSTER [S] 
ZABEZPIECZENIE TERMISTOREM PTC

SYGNAŁ TK

STYK STEROWANIA ZDALNEGO

SILNIK 
1X230 [V] 
3X400 [V]

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE

ZESTAW MAKSTER [S]

MODUŁ MAKSTER
(ZAŁ. / WYŁ. 

MIEJSCOWE)

ZASILANIE
1X230 [V] 
3X400 [V]

PTC

WENTYLATOR SZTIL Z ZESTAWEM MAKSTER [WZ], [Z], [C], [W], [T] i [G] 
ZABEZPIECZENIE TERMISTOREM PTC

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE

ZESTAW MAKSTER [WZ], [Z], [C], [W], [T] i [G] 

MODUŁ MAKSTER
(ZAŁ. / WYŁ. 

MIEJSCOWE)

ZASILANIE
1X230 [V] 
3X400 [V]

P
R

O
G

R
A

M
A

T
O

R
 

D
O

B
O

W
Y

R
E

G
U

L
A

T
O

R

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

Y

W
IL

G
O

T
N

O
Ś

C
I

L1, N, PE

L1, L2, L3, PE

SYGNAŁ TK

SILNIK 
1X230 [V]
3X400 [V]

PTC

L1, N, PE

L1, L2, L3, PE

[WYPOSAŻENIE OPCJONALNE]

[L
U

B
] R
E

G
U

L
A

T
O

R

[L
U

B
]

PTC

WENTYLATOR SZTIL Z UKŁADEM FAUST ZABEZPIECZONY 
TERMISTOREM PTC

UKŁAD FAUST

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE

ZADAJNIK FAUST
(ZAŁ. / WYŁ. 

MIEJSCOWE)

ZASILANIE

1x230 [V]
FALOWNIK

STYK PRZEŁĄCZANIA OBROTÓW

SYGNAŁ TK

L1, L2, L3, PE

U=3x400[V]

PTC

SILNIK 
3x400 [V]

U-napięcie zasilania silnika

PRZED PODANIEM NAPIĘCIA 
Z FALOWNIKA NA ZACISKI SILNIKA 

TRÓJFAZOWEGO UZWOJENIE STOJANA 
SILNIKA ZEWRZEĆ W TRÓJKĄT

30



Wyłącznik inspekcyjno-serwisowy WIS P1 

 
 

Bezpieczeństwo
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji zawiera elementy pracujące 
pod napięciem niebezpiecznym, mogące wywołać porażenie zagraża
jące zdrowiu i życiu. Za zainstalowanie i użytkowanie urządzenia zgod
nie z obowiązującymi w Polsce przepisami bezpieczeństwa odpowiada 
użytkownik lub właściciel urządzenia.

Urządzenie winno być zainstalowane przez wykwalifkowany personel 
po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji. W razie niepewności
prosimy o kontakt z dostawcą.

UNIWERSAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyni-
kające z niewłaściwego zastosowania, podłączenia lub niewłaściwego 
ustawienia parametrów użytkowych urządzenia.

UNIWERSAL sp. z o.o. informuje, że urządzenia opisane w instrukcji są 
stale ulepszane i  zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia 
dotychczasowych użytkowników.

Parametry techniczne
■ Napięcie: 3 x 400VAC lub 1 x 230VAC

■ Częstotliwość napięcia: 50-60Hz

■ Maksymalna prąd: 10A

■ Stopnie ochrony: IP65

■ Maks. przekrój żył przyłączeniowych: 2,5[mm ]
2
  (zalecany: 1,5[mm ]

2

■ Wymiary zewnętrzne: 90 x 90 x 95mm

Schemat 1
Podł�czenie silnika trójfazowego

Schemat 3
Opis styków i program ł�czenia

Schemat 2
Podł�czenie silnika jednofazowego

Obsługa

■ Do załączania i wyłączania wentylatora
    służy pokrętło, które może być ustawione
    w dwóch pozycjach: zał. (1) oraz wył.(0)
■ Po wyłączeniu wentylatora, należy 
    bezwzględnie zablokować pokrętło wyłącznika
    za pomocą kłódki

Montaż i uruchomienie

Wyłącznik WIS zamontować należy do podłoża
zgodnie z dołączoną instrukcją montażu,
zapewniając ochronę przed opadami
atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.
Przewody zasilające podłączyć należy do zacisków
numer 1,3,5,7,9 oraz 11, natomiast przewody 
z wentylatora do zacisków 2,4,6,8,10 oraz 12.
Przewody ochronne PE podłączyć należy do listwy 
zaciskowej (patrz schemat).

Przeznaczenie i realizowane funkcje.

Wyłącznik inspekcyjno - serwisowy WIS P1 służy 
do załączania i wyłączania wentylatora w miejscu 
jego instalacji w celu dokonania oceny techniczno-
eksploatacyjnej (stopnia zużycia łożysk, 
zabrudzenia, stanu kabla zasilającego
i prawidłowości jego podłączenia). Przed
przypadkowym załączeniem wentylatora chroni
mechaniczna blokada w postaci kłódki.
Wyłącznik WIS przeznaczony jest do sterowania
jednobiegowymi, asynchronicznymi silnikami
trójfazowymi o prądzie znamionowym do 10[A].

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
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VVI I ROZRUCH, STEROWANIE I REGULACJA - 
WENTYLATORY SZTIL

Zestaw spełnia funkcje: zał./wył. wentylatora, zabezpiecza silnik przed skutkami:
§    zwarć elektrycznych,
§    przeciążeń,
§    pracy jednofazowej,
§    niesymetrycznego obciążenia.
Pomieszczenie zabudowania może być zapylone i wilgotne.
W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy silnika wentylatora, konstrukcja skrzynki zapewnia
bezpieczny dostęp do załączenia, względnie wyłączenia silnika. 
Zestawy wykonywane są zarówno w wariancie podłączenia dla pojedynczego wentylatora, 
jak i w wariancie przelotowym, który umożliwia linią przewodową zasilić po sobie 4 [szt.] wentylatorów 
w zakresie do 1,6 [A] powyżej 4 sztuk wentylatorów - zasilać osobno. 
Zestaw mocuje się do podłoża kołkami rozporowymi poprzez 4 otwory w korpusie lub przy pomocy łapek mocujących.

Napięcie:    ~1x230[V] lub ~3 x 400 [V] 
Kategoria użytkowania:    AC3

oTemperatura otoczenia:    25 ... +40[ C]
2 2Przyłączalność przewodów:    do 2,5 [mm ]Cu i 4 [mm ] Al z pastą Alu plus

Pozycja pracy:    pionowa 
Max częstość łączeń:    80/[h]
Masa:    1,6 [kg] 

Dane techniczne:

Tabela doboru zestawu i nastawień zabezpieczeń silnika jednofazowego (~230[V]) 
i doboru zabezpieczeń instalacji (   )

SZTIL  200 W2 1200 0,16 12 1,40 S-Z/1,0/1

SZTIL 160 W2 1200 0,11 0,4 - 0,63 12 0,40 S-Z/0,4/1

SZTIL 200 W2 900 0,07 0,63 - 1,0 10 0,80 S-Z/0,63/1

1,0 - 1,6

Typ
wentylatora

Obroty
ozn.

[1/min]

Moc
[kW]

Nastawienie wyłącznika typ 250

Zakres 
wyzwalacza
termicznego 

[A]

Prąd zadziałania
wyzwalacza

elektromagnet. 
I[A]

Typ zestawu 
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego 

I [A]w

Oznaczenie typu:

230[V] S-Z/     X       / 1

typ zestawu rozruchowego

pocz¹tkowa wartoœæ zakresu wyzwalacza termicznego

oznaczenie silnika jednofazowego

S-Z /       X       / 3  

typ zestawu rozruchowego

pocz¹tkowa wartoœæ zakresu wyzwalacza termicznego

oznaczenie silnika trójfazowego

400 [V]

SZTIL 160 W2 900 0,05 0,25 - 0,40 7,5 0,28 S-Z/0,25/1

SZTIL  315 1200 0,31 35 3,20 S-Z/2,5/1

SZTIL 250 W2 1200 0,30 1,6 -2,5 88,5 2,30 S-Z/1,6/1

SZTIL 315 900 0,12 1,6 - 2,5 88,5 1,65 S-Z/1,6/1

2,5 - 4,0

SZTIL 250 W2 900 0,12 1,6 - 2,5 19 1,65 S-Z/1,6/1

SZTIL 400 MW 900 0,06 1,6 - 2,5 35 2,10 S-Z/1,6/1

ROZRUCH WENTYLATORÓW 

ZESTAW ROZRUCHOWY TYPU [S-Z] 
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Tabela doboru zestawu i nastawien zabezpieczen silnika trójfazowego (~400[V])
i doboru zabezpieczen instalacji (   )

SZTIL  200 W2 1200 0,26 12 0,80 S-Z/0,63/3

SZTIL 160 W2 1200 0,09 0,63 - 1,0 7,5 1,00 S-Z/0,63/3

SZTIL 200 W2 900 0,07 0,25 - 0,40 4,8 0,40 S-Z/0,25/3

0,63 -1,0

Typ
wentylatora

Obroty
ozn.

[1/min]

Moc
[kW]

Nastawienie wyłącznika typ 250

Zakres 
wyzwalacza
termicznego 

[A]

Prąd zadziałania
wyzwalacza

elektromagnet. 
I[A]

Typ zestawu 
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego 

I [A]w

SZTIL 160 W2 900 0,04 0,4 - 0,63 4,8 0,50 S-Z/0,4/3

SZTIL  315 1200 0,45 19 1,10 S-Z/1,0/3

SZTIL 250 W2 1200 0,31 1,0 - 1,60 12 1,00 S-Z/1,0/3

SZTIL 315 900 0,15 0,4 - 0,63 12 0,60 S-Z/0,4/3

1,0 - 1,6

SZTIL 250 W2 900 0,15 0,63 - 1,0 12 0,66 S-Z/0,63/3

SZTIL  400 MW 900 0,64 35 2,20 S-Z/1,6/3

SZTIL 400 MW 700 0,40 1,0 - 1,6 22,4 1,60 S-Z/1,0/3

1,6 - 2,5

SZTIL  500 900 1,25 56 3,30 S-Z/2,6/3

SZTIL 500 700 0,63 1,6 - 2,5 35 2,20 S-Z/1,6/3

2,5 - 4,0

Obsługuje wszystkie wentylatory typu SZTIL (jedno i trójfazowe).
Działa w algorytmie "załącz/wyłącz" a sterowanie wentylatorem może odbywać się, ręczne z miejsca 
zainstalowania "zestawu" przyciskami „START”-„STOP” na panelu modułu MAKSTER jak również sygnałem 
zewnętrznym (bezpotencjałowy styk NO) z urządzenia zewnętrznego lub z „systemu”.
"Zestaw" wyposażony jest w bezpotencjałowy styk NO wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie 
pracy wentylatora. Natomiast miejscowo w rozdzielnicy o statusie tym informują kontrolki na panelu modułu 
Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego 
pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł 
obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę, wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych 
silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony 
wyłącznikiem silnikowym.

ZESTAW ROZRUCHOWY TYPU MAKSTER [S]

 [S]    - STANDARDOWY ZAŁ./WYŁ, MIEJSCOWE/ZDALNE
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STEROWANIE WENTYLATORÓW 

Obsługuje wszystkie wentylatory typu SZTIL (jedno i trójfazowe),oraz napędy elektryczne (siłowniki) 
przepustnic na kanałach wentylacyjnych lub ściennych  czerpni powietrza (standardowy typu napędu to 
Belimo 230A-s)
"Zestaw" działa w algorytmie "załącz/wyłącz". Załączenie silnika przyciskiem „START” na panelu modułu 
MAKSTER lub sygnałem z zewnątrz, powoduje również otwarcie przepustnicy lub czepni powietrza.
W sytuacji, gdy silnik wentylatora jest zatrzymany, z panelu modułu SK230 można ręcznie sterować 
położeniem przepustnicy
O statusie pracy silnika wentylatora jak i o położeniu przepustnicy informują kontrolki LED na panelach 
modułów MAKSTER i SK 230
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego 
pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł 
obsługiwać grupę wentylatorów i przepustnic. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych 
rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych 
silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony 
wyłącznikiem silnikowym.

MAKSTER [WZ]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu SZTIL (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchomiania wentylatora w określonych przez użytkownika porach 
doby i dniach tygodnia.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o 
statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu 
modułu MAKSTER.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego 
pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł 
obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "Zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych 
silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony 
wyłącznikiem silnikowym.

MAKSTER [Z]

[WZ] - WSPÓŁPRACA Z PRZEPUSTNICĄ LUB CZERPNIĄ POWIETRZA

[Z]    - WSPÓŁPRACA Z PROGRAMATOREM CZASOWYM
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Obsługuje wszystkie wentylatory typu SZTIL (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora na ściśle określony czas pracy oraz czas 
jego zatrzymania. Nastawy te ustawione na panelu przekaźnika czasowego PC, "zestaw" będzie realizował 
cyklicznie."Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania 
"systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania, o statusie tym, informują kontrolki 
na panelu modułu Makster.Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie 
kontroluje pętla PTC.Standardowo "Zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia 
elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, 
aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych 
rozdzielnicy.W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej 
poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli, PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest 
chroniony wyłącznikiem silnikowym.

MAKSTER [C]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu SZTIL (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z regulatora temperatury RT. 
Na regulatorze tym użytkownik ustawia próg temperatury po przekroczeniu, którego wentylator załączy się. 
Natomiast z chwilą obniżenia się temperatury powietrza poniżej tego progu następuje wyłączenie wentylatora.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o 
statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu 
modułu Makster.Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje 
pętla PTC.Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego 
pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł 
obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych 
silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli, PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony 
wyłącznikiem silnikowym.

MAKSTER [T]

[C]    - WSPÓŁPRACA Z PRZEKAŹNIKAMI CZASOWYMI

STEROWANIE WENTYLATORÓW

[T]    - WSPÓŁPRACA Z REGULATOREM TEMPERATURY
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REGULACJA WENTYLATORÓW 

PODSTAWOWE SCHEMATY REGULACJI OBROTÓW 

SILNIK
1x230[V]

1X230[V]

[UKŁAD WIR S]

ZABEZPIECZENIE 
PRZECIĄŻENIOWE

MODUŁ WIR S

ZASILANIE

1x230[VAC]
50-60[Hz]

WENTYLATORY SZTIL-160 W2, 200 W2, 250 W2, 315, 400MW 

SILNIK
1x230[V]

1x230[V]

[UKŁAD WIR DN]

ZASILANIE

1x230[VAC]
50-60[Hz]

MODUŁ 
WIR DN

TERMOSTAT
CZUJNIK WILGOTNOŚCI
CZASOWY PROGRAMATOR 
DOBOWY
INNES

T
E

R
O

W
A

N
IE

ZABEZPIECZENIE 
PRZECIĄŻENIOWE

1f

1f

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI UKŁADU WIR DN

SYGNAŁ Z TYCH URZĄDZEŃ 
PRZEŁĄCZA OBROTY 
WENTYLATORA

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE

ZADAJNIK FAUST
(ZAŁ. / WYŁ. 

MIEJSCOWE)

ZASILANIE

1x230 [V]
FALOWNIK

SYGNAŁ TK

L1, L2, L3, PE

U=3x400[V]

PTC

SILNIK 
3x400 [V]

U-napięcie zasilania silnika

PRZED PODANIEM NAPIĘCIA 
Z FALOWNIKA NA ZACISKI SILNIKA 

TRÓJFAZOWEGO UZWOJENIE STOJANA 
SILNIKA ZEWRZEĆ W TRÓJKĄT

PROGRAMATOR CZASOWY
TERMOSTAT
CZASOWY PROGRAM 
DOBOWY

S
T

E
R

O
W

A
N

IE

CZUJNIK CO2

INNE

SYGNAŁ Z TYCH URZĄDZEŃ 
PRZEŁĄCZA OBROTY 
WENTYLATORA
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Obsługuje wszystkie wentylatory typu SZTIL (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z kontrolera wilgotności 
"WILGA". Na panelu kontrolera "WILGA" użytkownik ustawia próg wilgotności powietrza po przekroczeniu, 
którego ma załączyć się wentylator. Z chwilą, gdy wilgotność ponownie spadnie poniżej nastawionego progu, 
następuje wyłączenie wentylatora."Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany 
do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, 
informują kontrolki na panelu modułu Makster.Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F 
a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.Standardowo "zestaw” przeznaczony jest do zasilania, sterowania i 
zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego 
rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenie wymiarów 
gabarytowych rozdzielnicy.W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony zwarciowo-
przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli, PTC lecz każdy z silników 
indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.

MAKSTER [W]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu SZTIL (jedno i trójfazowe).„Zestaw” ten przeznaczony jest do sterowania 
wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz 
ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.Będący w spoczynku wentylator uruchamia 
się z chwilą otrzymania sygnału „ALARM1”,z któregokolwiek detektora CO lub LPG. Jeżeli natężenie 
mierzonego czynnika rośnie dalej i na wejściu „zestawu” pojawi się sygnał „ALARM2” to zostaną załączone 
podświetlane tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU. W układzie wykorzystano też 
sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu WG-22.EN , WG-15.EN/T. W przypadku pojawienia 
się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka informując obsługę o 
konieczności usunięcia tej awarii. W przypadku, gdy silnik wentylatora wyposażony jest w termistory ochrony 
temperaturowej PTC (jak na schemacie), ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F, a 
jego przeciążenie kontroluje pętla PTC. W przeciwnym razie, w ”zestawie” w miejsce wyłącznika nad-
prądowego instaluje się wyłącznik silnikowy. Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, 
sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje 
możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność 
powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.W przypadku "zestawu" obsługującego grupę 
wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, 
lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym. Zestaw nie może być instalowany 
w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.

MAKSTER [G]

[W]   - WSPÓŁPRACA Z KONTROLEREM WILGOTNOŚCI „WILGA”

STEROWANIE WENTYLATORÓW

[G]-WSPÓŁPRACA Z CZUJNIKAMI GAZÓW LUB MODUŁEM CZUJNIKÓW

37



ELEKTRONICZNY REGULATOR OBROTÓW WIR-S, WIR-DN
dla silników jednofazowych 1x230 [V] z wirującym stojanem

- Przeznaczony do wentylatorów dachowych z jednofazowymi silnikami typu FEN,  
   SZTIL, AKWILON o mocach od 0,04kW - 0,50kW
- Obudowa na szynę TH 35, IP20
- Wbudowany sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
- Sygnalizacja pracy wentylatora - dioda LED

- Przeznaczony do wentylatorów dachowych z jednofazowymi silnikami typu 
  FEN, SZTIL, AKWILON o mocach od 0,04kW - 0,50kW
- Obudowa natynkowa IP55
- Wbudowany sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
- Sygnalizacja pracy wentylatora - dioda LED
- Kompletne zabezpieczenie zwarciowe oraz przeciążeniowe silnika

- Przeznaczony do wentylatorów dachowych z jednofazowymi silnikamitypu FEN,  
  SZTIL, AKWILON o mocach od 0,04kW - 0,50kW
- Obudowa na szynę TH 35, IP20
- Wbudowany sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
- Funkcja automatycznej zmiany obrotów wentylatora w zależności od czynnika 
  zewnętrznego (temperatury, wilgotności, czasu, natężenia światła, ruchu itp.)
- Sygnalizacja pracy wentylatora w aktualnym trybie pracy - dioda LED

- Przeznaczony do wentylatorów dachowych z jednofazowymi silnikami typu 
  FEN, SZTIL, AKWILON o mocach od 0,04kW - 0,50kW
- Obudowa natynkowa IP55
- Wbudowany sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
- Funkcja automatycznej zmiany obrotów wentylatora w zależności od czynnika 
  zewnętrznego (temperatury, wilgotności, czasu, natężenia światła, ruchu itp.)
- Sygnalizacja pracy wentylatora w aktualnym trybie pracy - dioda LED
- Kompletne zabezpieczenie zwarciowe oraz przeciążeniowe silnika

Plynna regulacja 
predkosci obrotowej
silnika jednofazowego.

Plynna regulacja 
predkosci obrotowej
silnika jednofazowego z 
pelnym zabezpieczeniem 
elektrycznym silnika.

Plynna regulacja 
predkosci obrotowej
silnika jednofazowego 
z funkcja “Dzien i noc”.

Plynna regulacja 
predkosci obrotowej
silnika jednofazowego z 
funkcja “Dzien i noc” oraz 
pelnym zabezpieczeniem 
elektrycznym silnika.

Przeznaczenie
Moduł „WIR-S” przeznaczony jest do płynnej regulacji prędkości obrotowej 
jednofazowych wentylatorów dachowych produkcji „Uniwersal” sp. z o.o. 
Regulator ten współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: 
SZTIL, AKWILON, FEN.

Realizowane funkcje
§     Płynna regulacja prędkości obrotowej jednofazowego silnika wentylatora.
§     Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego.
§     Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe dzięki wbudowanemu filtrowi 
sieciowemu.

Montaż i uruchomienie
§     Zamontować regulator na listwie TH35 w istniejącej rozdzielnicy.
§     Przewody zasilające podłączyć do zacisków oznaczonych jako „L” i „N” (zaciski wejściowe układu).
§     Przewody z silnika wentylatora podłączyć do zacisków oznaczonych „M” (zaciski wyjściowe układu).
       Silnik wentylatora, którego obroty reguluje sterownik „WIR” należy zabezpieczyć wyłącznikiem silnikowym,
       jak również zastosować ochronę przeciwporażeniową w postaci obwodu PE!

Obsługa
Gałka potencjometru zamontowana na płycie czołowej modułu służy do nastawy wybranej prędkości obrotowej silnika 
wentylatora.
Gałka w pozycji skrajnej lewej oznacza, że wirnik wentylatora kręcić się będzie z minimalną prędkością, natomiast w 
pozycji skrajnej prawej, że kręcić się będzie z maksymalną prędkością. Obecność napięcia wyjściowego w układzie 
sygnalizuje dioda LED.
Dane techniczne
U  = 230VAC 50-60 [Hz]             U  = 60-220VAC 50-60 [Hz]                 I  = 4,5 [A]wej wyj max

Obsługiwane typy wentylatorów dachowych: jednofazowe SZTIL, AKWILON, FEN
Wymagane zabezpieczenie silnika wentylatora: wyłącznik silnikowy
Wymagane zabezpieczenie przeciwporażeniowe: obwód PE
Mocowanie: uchwyt na listwę TH35           Stopień ochrony: IP40

2Maksymalny przekrój żył przyłączeniowych: 2,5mm
Wymiary (dł./szer./wys.): 90mm / 52,5mm / 76mm (wraz z gałką)
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FALOWNIKOWE UKŁADY REGULACJI FAUST

Informacja techniczna

Przeznaczenie i realizowane funkcje
Linia układów FAUST przeznaczona jest do zasilania, 
zabezpieczenia elektrycznego i regulacji prędkością obrotową 
silników napędzających wentylatory dachowe produkcji 
Uniwersal sp. z o.o. Standardowy układ FAUST daje 
możliwość obsługi do 4 wentylatorów.
Funkcją wyróżniającą falownikowe układy sterujące FAUST 

jest zastosowanie zadajnika prędkości FAUST. 
Rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi nastawę dwóch prędkości obrotowych wentylatora. 
O tym, z jaką prędkością pracuje wentylator w danym momencie, decyduje urządzenie zewnętrzne, 
np.. programator dobowy, termostat, czujnik gazu, wyłącznik zmierzchowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik 
wilgotności itp. za pomocą styku beznapięciowego.
Każdy układ FAUST posiada podwójny system zabezpieczenia i sygnalizowania awarii. Falownik 
zabezpiecza silnik bądź silniki na wypadek zwarcia, przepięcia, doziemienia i za niskiego napięcia. Natomiast 
każdy silnik z osobna zabezpieczony jest od przeciążenia przekaźnikiem termicznym. Jego zadziałanie 
wstrzymuje pracę całego układu oraz sygnalizuje tę awarię na panelu sterowania zadajnika FAUST.

Podstawowe parametry techniczne układów FAUST

Obsługiwane 
typy 

wentylatorów

SZTIL,
[DAs,(k),SILWENT, FEN]

DAs, (k)-630, 
-1n=700 [min ]

DAs, (k)-
630, 

n=900 
-1[min ]

DAs, (k)-
500

Ilość 
obsługiwanych od 1 do 4 1 1 1

Zasilanie 1/N/PE 230 [V] 3f/400[V]NPF

Moc 
zastosowanego 

falownika
od 0,25 [kW] do 2,20 [kW] 5,5 [kW] 7,5 [kW]

Falownik 
zabudowany 

w silniku 
wentylatora

Prąd wyjściowy od 3,4 A do 21 [A] 14,2 [A] 18,1 [A]

Napięcie 3 x 230 [V] 3 x 400 [V]

Wyposażenie w 
filtr sieciowy

tak

Kabel łączący 
układ z silnikiem / 

silnikami

ekranowany, niskopojemnościowy, 
maks. długość: 50 [mb]

Ekranowany, długość do 50m

Szafka sterująca rozdzielnica metalowa rozdzielnica tworzywo

Stopień IP65 IP65               

Wymiary 
zewnętrzne

1 wentylator: 
400x400x200 [mm]

od 2 w zależności od mocy falownika

1 wentylator: 600x600x300 [mm] od 
2 w zależności od mocy falownika

208x292x
108 [mm] lub 
208x370x108 

[mm]

Zgodność CE, Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE

3 x 400 [V]

Ip54

nie 
ekranowany
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REGULACJA OBROTÓW - SILNIKI TRÓJFAZOWE

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory SZTIL.Umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora oraz nastawę dwóch 
prędkości n1 i n2 wyłącznie z rozdzielnicy w miejscu zainstalowania „układu”, z panelu zadajnika Faust Możliwe jest zdalne 
(z systemu lub urządzenia zewnętrznego) przełączenie prędkości obrotowej silnika z prędkości n1 na n2.Dokonuje się tego 
zwierając wejście A/B modułu zadajnika Faust bezpotencjałowym stykiem zwiernym. Wejście to jest wyprowadzone na 
listwę zaciskową.Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego 
pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę 
wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.W przypadku zasilania 
pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem 
przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników 
chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym. Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy 
sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW.Powyżej tej mocy falownik musi 
być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.

UKŁAD REGULACJI FAUST [WZ]
[WZ]  - WSPÓŁPRACA Z PRZEPUSTNICĄ LUB CZERPNIĄ POWIETRZA

REGULACJA WENTYLATORÓW 

regulacjiUKŁAD REGULACJI FAUST 

regulacji

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory SZTIL.Po załączeniu wentylatora {miejscowo z panelu zadajnika Faust, lub 
sygnałem z urządzenia zewnętrznego bądź "systemu" (styk bezpotencjałowy NO) następuje samoczynne otwarcie 
kanałowej przepustnicy powietrza lub czerpni ściennej. Zatrzymanie wentylatora zamyka przepustnicę (czerpnię).O 
położeniu przepustnicy (otwarta-zamknięta) informują kontrolki LED na panelu modułu R typu Sk230.Ponad to, w sytuacji, 
gdy silnik wentylatora jest zatrzymany, z panelu modułu SK230 można sterować położeniem przepustnicy.Standardowo 
"Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz 
w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to 
konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę 
zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik 
termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie 
wyłącznikiem silnikowym.Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników 
napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej 
tj., 3x400V.
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Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory SZTIL. Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, 
nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").Na panelu przekaźnika czasowego PC 
użytkownik nastawia czas pracy wentylatora z prędkością n1 skala (A) oraz czas pracy z drugą prędkością n2 nastawioną 
na skali (B) zadajnika Faust . W trakcie pracy "układ" będzie powtarzał tą sekwencję cyklicznie.O tym, z którą z wybranych 
prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na 
panelu zadajnika. Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego 
pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę 
wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.W przypadku zasilania 
pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem 
przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z 
silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy 
sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW.Powyżej tej mocy falownik 
musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.

REGULACJA WENTYLATORÓW 

regulacji

regulacji

UKŁAD REGULACJI FAUST [C]
[C]    - WSPÓŁPRACA Z PRZEKAŹNIKAMI CZASOWYMI

UKŁAD REGULACJI FAUST [Z]
Z    - WSPÓŁPRACA Z PROGRAMATOREM CZASOWYM

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory SZTIL.Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, 
nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) (wentylacja "dyżurna").W określonych przez użytkownika porach doby i dniach 
tygodnia, nastawionych na module programatora czasowego PD "układ" przełączy prędkość pracy wentylatora n1 na 
wielkość n2 nastawioną na skali (B) zadajnika Faust.O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali(A) lub (B), 
pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.Standardowo "Układ" przeznaczony jest 
do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje 
możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów 
gabarytowych rozdzielnicy.W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi 
bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy 
„układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie 
przekracza wartości 2,2kW.Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
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REGULACJA WENTYLATORÓW 

regulacji

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory SZTIL.Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, 
nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")Z chwilą przekroczenia progu 
wilgotności nastawionego na panelu kontrolera wilgotności "WILGA" następuje przełączenie wentylatora na pracę z 
prędkością n2 uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa tak długo, aż wilgotność 
powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na kontrolerze wilgotności "WILGA”O tym, z którą z wybranych 
prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED 
na panelu zadajnika.Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego 
pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać 
grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.W przypadku zasilania 
pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem 
przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z 
silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, 
gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW.Powyżej tej mocy 
falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory SZTIL. Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1 
nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").Z chwilą przekroczenia wartości 
temperatury nastawionej na panelu regulatora temperatury RT następuje przełączenie wentylatora na pracę z 
prędkością n1 na wyższą n2, uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa tak długo, 
aż temperatura powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na regulatorze temperatury RT. O tym, z którą 
z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują 
rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i 
zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego 
rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów 
gabarytowych rozdzielnicy.W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi 
bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy 
„układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.Zasilanie 
jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie 
przekracza wartości 2,2kW.Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.

UKŁAD REGULACJI FAUST [W]
[W]   - WSPÓŁPRACA Z KONTROLEREM WILGOTNOŚCI „WILGA”
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UKŁAD REGULACJI FAUST [G]
[G]   - WSPÓŁPRACA Z CZUJNIKAMI GAZÓW LUB MODUŁEM CZUJNIKÓW

REGULACJA WENTYLATORÓW 

regulacji

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory SZTIL.Układ sterowania Faust [G] przeznaczony jest do sterowania 
wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej 
kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością 
obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").Z chwilą pojawienia się 
ALARMU1 z detektora tlenku węgla następuje przełączenie prędkości pracy wentylatora na prędkość nastawioną na skali 
(B) zadajnika Faust ( prędkość maksymalna). W sytuacji, gdy stężenie gazu w dalszym ciągu wzrasta i pojawi się z 
detektora sygnał- ALARM 2, „układ” zaświeca tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.W 
układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu WG-22.EN , WG-15.EN/T. W 
przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka; informując 
obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego 
przeciążenie kontroluje pętla PTC.Układ sterowania Faust [G] przeznaczony jest do zasilania, sterowania i 
zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora .Układ nie może być instalowany w pomieszczeniach i 
strefach zagrożonych wybuchem.

VVI I I TRANSPORT WENTYLATORÓW
[ ZALECENIA]

Poziomy : [ transport ręczny ]
[ WENTYLATORY  SZTIL 160 , 200 .250 , 315 ] : w opakowaniu fabrycznym 
lub z uchwytem  za krawędź obudowy .
Poziomy : [ transport mechaniczny , wózek ręczny ]
[ WENTYLATORY SZTIL 400 , 500 ] :  w stanie dostawy 
Pionowy : Przy podnoszeniu na dach dźwigowymi środkami transportu : 
w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniem ładunku zgodnie z warunkami stosowania i  eksploatacji  
urządzeń dźwigowych . 

[ WSZYSTKIE WIELKOŚCI ]
[ WYMAGANIA ]
[ Wentylator transportować na miejsce montażu w pozycji jego pracy ]
[ Nie dopuszcza się ręcznego pionowego transportu wentylatora na dach budynku ]
[  Nie dopuszcza się demontażu wentylatora w celach transportowych, chyba że wynika to z warunków 
prowadzenia prac remontowych po okresie eksploatacji ] . 
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              PRZEGLĄDY I KONSERWACJA 

Zaleca się wykonywanie następujących rodzajów przeglądów okresowych :

- Przegląd konserwacyjny – raz w roku : 

Czynność: Ocena wizualna elementów obudowy 

Działania ( o ile to konieczne ): czyszczenie

Czynność : Ocena wizualna wirnika: 
                a) badanie na obecność pyłu lub innych osadów
                b) badanie na obecność ubytków materiału tarcz i łopatek (erozja)

Działania ( o ile to konieczne ) :wyjąć układ wirujący z obudowy wentylatora 
w celu dostępu do wirnika
       w przypadku  a ) – oczyścić koło wirnikawe - zmontować wentylator
       w przypadku  b ) -  przesłać układ wirujący do producenta

Czynność : Ocena halasu i drgań: Ocenić hałas i drgania na podstawie 
obserwacji
bezpośredniej stojąc przy maszynie . Przekroczenie dopuszczalnych wartości 
drgań objawia się wyraźnie wyczuwalnymi drganiami obudowy , podstawy i 
cokołu wsporczego . Silniejsze drgania przenoszone są na płyty stropowe , 
ściany, konstrukcję wsporczą oraz kanały . Przeoczenie tego stanu maszyny 
prowadzi do awarii układu łożyskowego lub wirnika .

Działania : W przypadku stwierdzenia nienormalnego stanu wentylatora należy
natychmiast  wyłączyć wentylator i skontaktować się z producentem .

                                     
- Przegląd główny – co dwa lata  : 

Czynność : Wykonać wszystkie czynności przeglądu konserwacyjnego .
Czynność : Skontrolować stan zacisków elektrycznych w skrzynce 
przyłączeniowej silnika.\

Działania ( o ile to konieczne ) : zabezpieczyć linię zasilającą silnik 
wentylatora przed możliwością pojawienia się napięcia w skrzynce zaciskowej 
na czas prowadzenia prac konserwacyjnych: oczyścić i zakonserwować styki i 
zaciski.

Uwaga : Konserwację silnika napędowego prowadzić wg Instrukcji producenta  
napędu ( Instrukcja w załączeniu ).

VVIX
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Katowice, .........................................................
pieczęć firmowa

KARTA IDENTYFIKACYJNA WENTYLATORA

GWARANCJA

UK/

 

                          /20.........r.

   

Nr karty

Typ wentylatora

Nr fabryczny

Typ / Nr silnika

:

Producent udziela gwarancji na wentylator eksploatowany wg warunków 
określonych dokumentacji techniczno-ruchowej.
Okres gwarancji: 3 lata od daty produkcji, limitowany okresem gwarancji 
producenta silników napędowych.
Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane są w siedzibie firmy 
"UNIWERSAL", do której wyroby powinny być przywiezione. Koszty 
transportu (za pośrednictwem agencji przewozowej) pokrywa producent.
Brak zabezpieczeń elektrycznych lub ich niewłaściwy dobór powoduje 
utratę praw gwarancyjnych. [ UWAGA 3 ]

SZTIL

 

:
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Wentylatory  dachowe

Wywietrzniki grawitacyjne

Roof fans

Gravitation unit

W dniu.................................. dokonano rozruchu próbnego wentylatora 

......................./..................... o numerze fabrycznym .............................

w czasie prób stwierdzono pobór prądu w poszczególnych fazach 

uzwojenia silnika nr ........................................................... jak niżej

I1- ......................[A]

I2- ......................[A]

I3- .....................[A]

Napięcie zasilania podczas próby U -  .................[V].

Zmierzona skuteczność prędkości drgań wynosi: 

- łożysko oporowe V- ................................... mm/s

- łożysko ustalające  V- ................................. mm/s

Katowice, .........................................................
pieczęć firmowa

MOC SILNIKA                Ns                                     [kW]

PRĄD ZNAMIONOWY    In                                        [A]

NASTAWA PRĄDOWA 
WYŁĄCZNIKA                                 

                                [A]                                 Iw

pomiar bez obciążenia

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopiańska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40

Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04

e-mail: office@uniwersal.com.pl

www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl

NIP 634-014-20-44

Poland

KARTA RUCHU PRÓBNEGO WENTYLATORA

uniwersal
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NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE
NOTATKI EKSPLOATACYJNE

Wentylatory  dachowe

Wywietrzniki grawitacyjne

Roof fans  

Gravitation unit

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopiańska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40

Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04

e-mail: office@uniwersal.com.pl

www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl

NIP 634-014-20-44

Poland

uniwersal
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Wentylatory  dachowe
Wywietrzniki grawitacyjne

Roof fans
Gravitation unit

Uniwersal sp z o.o.
Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopiańska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40

Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04

e-mail: office@uniwersal.com.pl

www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl

NIP 634-014-20-44

Poland

uniwersal


