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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - TEKNISKA DATA - TEHNIČNI PODATKI -  
TECHNICKÉ PARAMETRE - ТЕХНІЧНІ ДАНІ

BL 4800 BL 6800 BL 8800

~220-240 V - В 
50Hz - Гц

250 W - Вт
~220-240 V - В 

50Hz - Гц

750 W - Вт
~220-240 V - В 

50Hz - Гц

750 W - Вт

1,1 A 3,3 A 3,3 A

IP 44 44 44

2900 RPM - об / мин 2900 RPM - об / мин 2900 RPM - об / мин

340 x 250 x 370 mm - мм
370 x 270 x 390 mm - мм

470 x 370 x 520 mm - мм
510 x 400 x 550 mm - мм

510 x 530 x 580 mm - мм
560 x 550 x 600 mm - мм

750 m3/h - м3/ч 3900 m3/h - м3/ч 7800 m3/h - м3/ч

7,2 kg - кг
7,7 kg - кг

14,7 kg - кг
15,9 kg - кг

19 kg - кг
20 kg - кг

Overall efficincy 28,70% 32,01% 34,43%

Measurement  
category A A A

Efficiency category Static Static Static

Efficiency grade at 
optimum energy 
efficiency point 

40,02 40,02 41,16

VSD No No No

The rated motor 
power input 

Flow rate 
  
Pressure

0,162 kW

0,229 m3/s

0,119kPa

0,542 kW 

0,590m3/s 

0,294 kPa

0,863 kW 

0,421m3/s 

0,171kPa

Specific ratio 1,01 1,01 1,01
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ATENŢIE!!!
Viteza de trecere a aerului scade odată cu creşterea lungimii 
canalului atât pentru suflare cât şi pentru aspirare. Viteza aerului 
va fi diferită pentru diferite canalei şi producători.

►►► MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Nu folosiţi niciodată ventilatorul fără a monta corect grilajul de 
admisie şi expirare de aer.

ATENŢIE!!!
Acest ventilator este destinat numai pentru ventilarea mobilă 
a aerului. Acest ventilator nu este destinat pentru transferarea 
lichidelor sau a celorlalte materiale. Motorul electric şi carca-
sa ventilatorului nu sunt destinate pentru utilizarea în mediu cu 
materiale explozive sau cu substanţe inflamabile. Utilizarea ven-
tilatorului în atmosferă expolozivă sau inflamabilă poate provoca 
distrugere de proprietate, vătămări corporale şi chiar moarteai. 
Utilizarea necorespunzătoare a ventilatorului poate provoca 
electrocutare sau chiar moartea. Folosiţi mereu ventilatorul con-
form legislaţiei şi reglementărilor naţionale în vigoare.

ATENŢIE!!!
Utilizarea necorespunzătoare a ventilatorului poate provoca dis-
trugere de proprietate, vătămare corporală, sau chiar moartea. 
Pentru a diminua riscul apariţiei evenimentelor menţionate mai 
sus, concentraţi-vă deplin şi exclusiv asupra activităţii efectuate, 
deoarece mediul de lucru se modifică mereu. De aceea se re-
comandă să folosiţi des echipamentul de monitorizare a aerului/ 
descoperire gaze, dacă testele indică faptul că atmosfera poate 
fi calificată drept mediu periculos (suprafaţă pe care există pro-
babilitatea de explozie şi de apariţie a incendiului datorită pre-
zenţei de lichide explozive, gaze inflamabile, aburi, praf, fibre, 
flăcări sau pilituri). Nu folosiţi acest ventilator. Luaţi la cunoştinţă 
şi înţelegeţi punctele de mai jos destinate pregătirii şi informaţii-
lor generale referitoare la siguranţă. 

INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA SI-
GURANŢĂ 
1) Nu amplasaţi niciodată ventilatorul pe apă stătătoare din ca-
uza pericolului de electrocutare.
2) Nu permiteţi niciodată ca grilajul de admisie de aer să fie 
blocat.
3) Nu turnaţi niciodată diluanţi inflamabili sau substanţe chimi-
ce pe bază de petrol prin grilajul de admisie de aer a ventilatoru-
lui.
4) Nu folosiţi ventilatorul în locurile, în care pot apărea substan-
ţe uşor inflamabile sau lichide, gaze, aburi, praf, fibre şi pilitură 
inflamabilă. 
5) Nu introduceţi niciodată degetele sau niciun alt obiect în gri-
lajul de admisie/expirare de aer.
6) Nu scoateţi niciodată ventilatorul în afara clădirii, atunci când 
plouă. Nu păstraţi niciodată ventilatorul în afara clădirilor.
7) Nu folosiţi ventilatorul ca pe o jucărie.
8) Cuplaţi ventilatorul numai la prize electrice împământate co-
respunzător.
9) Decuplaţi ventilatorul de la priza electrică, atunci când nu fo-
losiţi ventilatoru sau înainte de a-l servisa sau de a-l transporta.

ATENŢIA:
Pentru a diminua riscul de incendiu sau de electrocutare, nu 
folosiţi acest ventilator cu niciun regulator electric de viteză.
10) Nu folosiţi ventilatorul, atunci când cablul de alimentare al 
acestuia sau ştecherul este deteriorat. Nu trageţi sau nu trans-
portaţi ventilatorul ţinându-l de cablu, nu folosiţi cablul de ali-
mentare ca şi mâner, nu închideţi uşile deasupra cablelor de 
alimentare, nu trageţi cablul de alimentare peste margini, sau 
colţuri ascuţite. Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţe 
fierbinţi. Nu opriţi ventilatorul, trăgând de cablul de alimentare, 
prindeţi ştecherul, nu cablul. Nu prindeţi ştecherul sau cablul de 
alimentare cu mâna udă. Cablul de alimentare trebuie să fie am-
plasat astfel încât să se elimine riscul de împiedicare.
11) Ţineţi părul, hainele largi, degetele şi celelalte părţi ale cor-
pului departe de grilajul de admisie a aerului. 
12) Nu permiteţi ca apa să intre în motor. Dacă motorul va fi 
ud din orice motiv, decuplaţi ventilatorul şi uscaţi exact motorul 
înainte de a începe să folosiţi din nou ventilatorul. 
13) Nu îndepărtaţi niciodată împământarea cablului de alimen-
tare sau a ştecherului, deoarece acest lucru poate cauza elec-
trocutarea sau chiar moartea. Îndepărtarea împământării poate 
cauza expirarea garanţiei. 
14) Trebuie să aveţi atenţie deosebită atunci când ventilatorul 
este folosit în apropierea copiilor, persoanelor străine sau a ani-
malelor de casă. 
15) Nu amplasaţi ventilatorul în apropierea focului, maşinilor de 
gătit, dispozitivelor de încălzit sau a suprafeţelor fierbinţi. 
16) Ventilatorul acesta nu este destinat funcţionării în locurile 
ude sau umede. Nu amplasaţi niciodată ventilatorul în locul, de 
unde poate cădea în cadă sau într-un alt rezervor de apă. 
17) Cabul nu trebuie să stea pe marginea mesei sau a blatului. 
18) Nu amplasaţi cablul de alimentare sub covor sau trotuar. 
19) Nu montaţi ventilatorul pe pereţi sau pe tavan. 
20) Nu folosiţi ventilatorul fără carcasa de protecţie montată co-
respunzător. 
21) În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie 
să fie înlocuit de către producător sau de către un angajat califi-
cat din service, pentru a evita situaţiile periculoase.

►►► UTILIZARE 
1) Noul ventilator al dumneavoastră este complet ansamblat şi 
gata pentru a fi utilizat. După ce scoateţi ventilatorul din ambalaj, 
verificaţi dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului. 
2) Înainte de a începe să utilizaţi ventilatorul, luaţi cunoştinţă 
cu toate mijloacele de siguranţă şi informaţiile generale de sigu-
ranţă referitoare la modul corespunzător şi sigur de utilizare a 
ventilatorului. 
3) Efectuaţi evaluarea locului de muncă, localizările determina-
te de lucru care sunt considerate drept periculoase, deoarece 
atmosfera poate conţine aburi de gaze sau praf în cantităţi care 
pot provoca explozii.

ATENŢIE!!!
Motorul electric şi carcasa ventilatorului nu sunt destinate pentru 
utilizare în nicio clasă de atmosferă explozivă sau uşor nflama-
bilă. Utilizarea ventilatorului în atmosferă explozivă sau inflama-
bilă poate cauza distrugerea proprietăţii, vătămare corporală, 
sau chiar moartea.
4) Găsiţi o priză electrică împământată corespunzător.
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5) Înainte de a conecta ventilatorul la o priză electrică cu îm-
pământare, verificaţi grilajul de admisie şi cel de expirare şi 
îndepărtaţi resturile, care pot limita volumul de aer. Nu folosiţi 
inciodată ventilatorul fără grilaje de admisie şi de expirare asi-
gurate corespunzător. Nu înlocuiţi niciodată grilajele cu alte părţi 
în afara celor livrate de producător. 
6)  Verificaţi direcţia indicatorului volumului de aer inscripţionat 
pe carcasa exterioară. 
7) Amplasaţi ventilatorul pe o suprafaţă sigură, pentru ca venti-
latorul să nu se clatine în timpul funcţionării. 
8) Nu staţi direct direct în faţa orificiului de expirare de aer al 
ventilatorului. Se poate ajunge la vătămări corporale datorită lo-
virii cu fragmentele aruncate de către rotorul ventilatorului care 
se învârteşte repede.
9) Dacă trebuie să instalaţi un canal, nu faceţi acest lucru în 
timpul funcţionării ventilatorului. Amplasaţi vârful canalului peste 
adaptatorul canalului, asiguraţi bine şi verificaţi direcţia de circu-
laţie a aerului. 
10)  Când folosiţi un canal trebuie să ştiţi că viteza aerului scade 
atunci când lungimea canalului creşte. Viteza aerului va fi diferi-
tă în funcţie de tipul canalului şi de producător.
11) Amplasaţi gura de admisie a aerului pentru ventilator depar-
te de pereţi şi de alte obstacole, pentru a creşte la maxim canti-
tatea de aer.
12)  Pentru a utiliza în condiţii de siguranţă, folosiţi ventilatorul 
numai atunci când efectuaţi teste de prezenţă a gazelor şi le 
repetaţi constant.

ATENŢIE!!!
Presupuneţi mereu, că spaţiul închis de lucru este contaminat 
până când nu veţi obţine informaţia că este sigur pentru lucru. 
Nu intraţi niciodată într-un spaţiu închis de lucru înainte ca aces-
ta să fie verificat exact cu ajutorul echipamentulul corespunzător 
pentru detectarea de gaze şi nu se va stabili că spaţiu respectiv 
este sigur pentru lucru.

►►► ÎNTREŢINERE
Opriţi mereu ventilatorul şi decuplaţi-l de la sursa de alimentare, 
pentru a nu permite pornirea dingreşeală şi electrocutarea sau 
chiar moartea prin electrocutare. Asiguraţi-vă că rotorul ventila-
torului s-a oprit înainte de a introduce orice fel de obiecte sau 
degetele în apropierea grilajului ventilatorului. 
1) Verificaţi la vedere dacă toate conectările şi toate elementele 
componente nu se mişcă sau nu sunt crăpate. Apăsaţi-le sau 
înlocuiţi părţile, dacă acest lucru este necesar, cu piese originale 
aprobate de către producător. 
2) Întreţineţi curat rotorul ventilatorului. Depunerea de praf, 
mizerie, vopsea etc. pe rotorul ventilatorului va provoca faptul 
că rotorul nu va fi calibrat corespunzător, ceea ce poate cau-
za distrugerea acestuia. Pentru a curăţa rotorul ventilatorului, 
asiguraţi-vă de faptul că ştecherul este decuplat, iar rotorul nu 
se învârte. Scoateţi o bară şi îndepărtaţi din rotor şi carcasa 
interioară fragmentele cu o cârpă umedă şi săpun lichid delicat.
Uscaţi exact toate părţile. NU SPĂLAŢI VENTILATORUL SUB 
PRESIUNE. Schimbaţi grilajul înainte de următoarea activare.

►►► ÎNDEPĂRTAREA AVARIILOR ÎN 
VENTILATOR
Toate procedurile de servisare/întreţinere trebuie efectuate 
atunci când dispozitivul este decuplat de la curent.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre 
care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau 
de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folo-
sească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privinţă de 
către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.

Toate reparaţiile trebuie să fie efectuate de către Punctele de 
Service Autorizate.

PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUŢIE

Dispozitivul nu 
funcţionează

1. Dispozitivul nu este conectat la reţea.
2. Dispozitivul nu este pornit. 
3. Comutatorul este stricat.
4. Cablul de alimentare este sau conectorii electrici ai 
motorului sunt deterioraţi. 

1. Conectaţi dispozitivul la reţea. Verificaţi comutatorul 
electric. 
2. Porniţi dispozitivul. 
3. Schimbaţi comutatorul.  
4. Verificaţi dacă este întreg cu un woltometru sau am-
perimetru. Reparaţi / schimbaţi cablul deteriorat.  

Dispozitivul 
funcţionează, dar ven-
tilatorul scârţâie zgo-
motos. 

1. Dispozitivul a fost lovit puternic, ceea ce a provocat 
faptul că ventilatorul loveşte carcasa. 
2. Dispozitivul a fost lovit puternic, ceea ce a provocat 
permis ca rotorul să deformeze carcasa

1. Scoateţi motorul şi înlocuiţi conexiunile deteriorate 
ale motorului. 
2. Schimbaţi carcasa / dispozitivul, dacă este necesar. 

Dispozitivul 
funcţionează, dar 
vibrează prea tare. 

1. Lovitura puternică a îndoit axul, ceea ce cauzează 
faptul că dispozitivul nu este  stabil. 
2. Rotorul ventilatorului este distrus.
3. Mizeria s-a depus pe o parte a rotorului ventilatorului.    

1. Scoateţi şi schimbaţi motorul. Schimbaţi rotorul venti-
latorului, dacă este necesar. 
2. Schimbaţi rotorul  ventilatorului.
3. Curăţaţi rotorul ventilatorului.  

Dispozitivul 
funcţionează, dar ro-
torul nu se învârteşte. 

1. Ventilatorul s-a întrerupt, după ce a lovit carcasa. 
2. Cablurile condensatorului s-au deteriorat, joacă sau 
condensatorul nu funcţionează.
3. Carcasa s-a deteriorat, şi de aceea apasă rotorul 
ventilatorului.   

1. Scoateţi motorul şi schimbaţi legăturile deteriorate 
ale motorului. Schimbaţi rotorul ventilatorului, dacă este 
necesar. 
2. Reparaţi/ schimbaţi cablurile / condensatorul,dacă 
este necesar.
3. Schimbaţi carcasa/ dispozitivul, dacă este necesar.   

Dispozitivul 
funcţionează repede, 
dar se opreşte datorită 
suprasolicitării.   

1. Rulmenţii din motor nu funcţionează corect sau mo-
torul s-a scurtcircuitat.  
2. Grilajul de admisie şi / sau grilajul de expirare este 
blocat.
3. Lungimea excesivă a cablului.  

1. Wymień silnik.
2. Îndepărtaţi piedica.
3. Micşoraţi lungimea cablului la lungimea maximă 
recomandată. 
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