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Niniejsza instrukcja zawiera waŜne informacje techniczne i wskazówki dotycz ące 
bezpiecze ństwa pracy . 
 
Prosimy o uwaŜne przeczytanie tej instrukcji przed wypakowaniem, montaŜem i kaŜdą inną 
czynnością związaną z pracą przy wentylatorze! 
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1. BEZPIECZEŃSTWO 
 
PoniŜsze symbole informują o moŜliwych zagroŜeniach i podają informacje odnośnie 
bezpiecznej eksploatacji. 
 

 
Uwaga niebezpieczeństwo! 

 
MoŜliwość poraŜenia prądem - wysokie napięcie! 

 
ZagroŜenie wybuchem! 

 
Niebezpieczeństwo zmiaŜdŜenia kończyn! 

 
ZagroŜenie Ŝycia! Nie przechodzić pod zawieszonym cięŜarem! 

 
WaŜne wskazówki i informacje! 

 
 
 

 

Wentylatory firmy Rosenberg zostały wyprodukowane z godnie z najnowszymi 
standardami technicznymi !  
Nasz program jako ści obejmuj ący badanie zastosowanych materiałów oraz 
poprawno ść działania poszczególnych funkcji zapewnia, i Ŝ końcowy produkt 
jest najwy Ŝszej jako ści. 
Mimo tego urz ądzenie mo Ŝe stać się niebezpieczne, je śli zostanie ono u Ŝyte 
niezgodnie z przeznaczeniem lub zostanie zainstalow ane przez 
niewyszkolony personel. 

 

 

Prosimy o uwaŜne przeczytanie tej instrukcji przed montaŜem i uruchomieniem 
wentylatora! 

 
• Uruchamiać wentylator tylko po zainstalowaniu go w systemie kanałów i z prawidłowo 

zamontowaną kratką ochronną na wylocie (odpowiednie kratki dostarczamy na specjalne 
zamówienie). 

 
• MontaŜ, prace konserwacyjne i podłączenie instalacji elektrycznej moŜe wykonywać tylko 

przeszkolony personel! 
 
• Wentylator stosować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresach mocy podanych na 

tabliczce znamionowej! 
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2. OGÓLNY OPIS 
 

Wentylatory przeciwwybuchowe Rosenberg zostały specjalnie zaprojektowane do 
stosowania w obszarach zagroŜonych wybuchem.  
Do napędu wentylatorów zastosowano silniki z wirującą obudową przystosowane do regulacji 
prędkości obrotowej napięciowo w zakresie 25 - 100% i są wykonywane zgodnie z 
wymaganiami norm PN-EN 50014 / PN-EN 50019 (Budowa wzmocniona „e”) oraz PN-EN 
50014 / PN-EN 60079 (Zabezpieczenia typu „n”).  Zgodnie z nową Dyrektywą ATEX 
oznaczane są odpowiednio: 

 II 2G e II T3 lub  II 3G n II T3 
Materiały z których wykonywane są poszczególne elementy dobierane są w ten sposób, aby 
w przypadku mechanicznego uszkodzenia wentylatora zminimalizować niebezpieczeństwo 
zapłonu, który moŜe być spowodowany ocierającymi się elementami. 
Obudowy silników wykonywane są w klasie szczelności IP 44 wg DIN 40050. Izolacja 
uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią. 
W silnikach zastosowano łoŜyska kulkowe produkcji niemieckiej o podwyŜszonej odporności 
oraz szczelnie zamknięte z obydwu stron, co zapewnia ich długą Ŝywotność i bezobsługową 
pracę. 
Koła wirnikowe montowane są bezpośrednio na silnikach z wirującą obudową i jako cały 
zespół są wywaŜane statycznie i dynamicznie w klasie G 6.3 zgodnie z normą DIN ISO 1940 
część 1. 
 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie falowników do regul acji pr ędkości obrotowej.  

 
  
3. ZAKRES ZASTOSOWANIA  
 

 

Dane znamionowe optymalnie chłodzonego silnika s ą wybite na jego 
metalowej tabliczce znamionowej i s ą zgodne z przeprowadzonymi badaniami 
wzorców urz ądzeń certyfikowanych wg zalece ń WE. 

 
Wentylatory przeznaczone są do transportowania: 
 

• czystego powietrza, 
• lekko agresywnych gazów i par, 
• mediów do maks. gęstości 1,3 kg/m3, 
• mediów o temperaturze od -20 °C do +40 °C, 
• mediów o maks. wilgotności do 95%. 
• palnych gazów i oparów klasy temperaturowej T1 do T3, 
• atmosfer strefy Z1 (kategoria urządzeń 2G) lub Z2 (kategoria urządzeń 3G). 

 Patrz tabliczka znamionowa. 
 

 

W tłoczonym strumieniu nie mog ą znajdowa ć się Ŝadne stałe lub ciekłe 
substancje (np. cz ąsteczki farby z lakierni lub rdzy), które mogłyby o sadzać 
się w szczelinach! W danym przypadku nale Ŝy zastosowa ć odpowiedni filtr 
(np. z włókna syntetycznego klasy co najmniej G4). 
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4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT  
 

• Składować wentylatory w oryginalnym opakowaniu w suchym i osłoniętym przed 
opadami atmosferycznymi miejscu: 

- otwarte palety przykrywać folią i chronić wentylatory przed dostaniem się do ich 
wnętrza wiórów, kamieni, drutu itp. 

• Utrzymywać temperaturę w magazynie pomiędzy -20 °C i +40 °C. 
• W przypadku czasu składowania dłuŜszego niŜ 1 rok, naleŜy przed montaŜem sprawdzić 

prawidłowe funkcjonowanie łoŜysk silnika poprzez obrócenie wirnika ręką. 
• Wentylatory naleŜy transportować uŜywając odpowiednich środków transportowych. 

- Nie dopuścić do skręcenia konsoli montaŜowej lub innych części obudowy! 
• Zwrócić uwagę na uszkodzenia opakowania i wentylatora. 

 

 
ZagroŜenie Ŝycia! Nie podchodzić pod wiszący ładunek! 

 
 
5. MONTAś I PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
 

  

MontaŜ, podłączenie elektryczne i uruchomienie moŜe wykonywać tylko 
przeszkolony personel zgodnie z obowiązującymi przepisami! 

 
5.1 Monta Ŝ 
 

• Otwory wlotowe i wylotowe naleŜy w razie potrzeby zabezpieczyć przed wpadnięciem lub 
zassaniem ciał obcych za pomocą kratki ochronnej zgodnie DIN 31001 lub DIN 24167. 

• Rozpakowany wentylator naleŜy sprawdzić pod kątem szkód transportowych. 
Uszkodzonych wentylatorów nie wolno montować! 

• W strefie zagroŜenia wybuchem wszystkie elementy przewodzące prąd muszą zostać 
uziemione!  

 

Dotyczy wszystkich wentylatorów: 
 

- Wentylatory montować bez napręŜeń. Nieprawidłowy montaŜ moŜe doprowadzić do 
skręcenia obudowy i ocierania łopatek o obudowę! 

- Odkształcenia i przesunięcia nie mogą powodować bicia ani ocierania się ruchomych 
części. 

- Nie robić nic “na siłę” (nie podwaŜać, nie wyginać). 
- Stosować elastyczne króćce podłączeniowe, aby zapobiegać przenoszeniu napręŜeń 

montaŜowych z systemu kanałów na obudowę wentylatora. 
 

 

Zwrócić szczególną uwagę, aby system kanałów nie był podtrzymywany przez 
wentylator! 
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Przy wszystkich pracach przy wentylatorze jak:  
• monta Ŝ; • eksploatacja; • konserwacja; • naprawa; 

naleŜy zadba ć, aby szczelina „a” mi ędzy kołem wirnikowym a nieruchomymi 
częściami obudowy była jednakowa. Minimalna odległo ść „a” nie mo Ŝe być 
większa ni Ŝ 1% średnicy wirnika, lecz nie mniejsza ni Ŝ 2 mm. W przypadku 
dwuwlotowych wentylatorów nale Ŝy kontrolowa ć szczelin ę z obydwu stron.  

 

 
 

- MontaŜ tylko w punktach znajdujących się na obudowie, przewidzianych do mocowania 
wentylatora za pomocą stosownych środków. 

- W przypadku montaŜu jednowlotowych wentylatorów promieniowych w pozycji z wałem 
wirnika w pionie naleŜy otworzyć dolny otwór spustowy kondensatu znajdujący się w 
obudowie silnika i zamknąć górny. 

- Podłączenia elektryczne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami wg 
załączonego schematu znajdującego się w puszce podłączeniowej lub na silniku. 

- Wentylatory w wersji przeciwwybuchowej standardowo dostarczane są z kablem 
zasilającym długości 1 m. 

- Kabel zasilający wprowadzić do puszki podłączeniowej i starannie uszczelnić przejście 
kabla. 

- Końcówki pozystorów wbudowanych w uzwojenia silnika (dwa białe lub szare kable) 
bezwzględnie podłączyć do zewnętrznych wyłączników ochrony termicznej typu 
MSD…K. 
Niezastosowanie si ę do tego zalecenia powoduje utrat ę gwarancji!  

 

  

Stosowa ć tylko certyfikowane puszki podł ączeniowe i dławiki w wykonaniu 
Ex. 

 

 

Zabezpieczenie silnika pozystorowym czujnikiem temp eratury typu PTC 
(wraz ze wzrostem temperatury uzwojenia wzrasta jeg o oporno ść) obejmuje 
wszelkie mo Ŝliwe przypadki, które mog ą prowadzi ć do przegrzania silnika. W 
momencie przesłania sygnału przez pozystor do urz ądzenia wyzwalaj ącego, 
następuje natychmiastowe odł ączenie zasilania. 
Nie podł ączać końcówek pozystora do zasilania! 
Nie stosowa ć zwykłych dost ępnych w handlu zabezpiecze ń silnikowych, 
poniewa Ŝ nie chroni ą przed wszystkimi mo Ŝliwymi przypadkami uszkodzenia 
silnika (np. podczas pracy wentylatora przy obni Ŝonym napi ęciu). 
NaleŜy stosowa ć wył ącznik serwisowy zabezpieczaj ący przed ponownym 
załączeniem urz ądzenia. 
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5.2 Sprawdzenie kierunku obrotów wirnika 
 

• Przed wykonaniem tej czynności naleŜy: 
- usunąć obce przedmioty z wnętrza wentylatora; 
- przed załączeniem zasilania sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie wprawiając go 

w ruch ręką; 
- zamontować kratkę ochronną na wylocie wentylatora ( Akcesoria) lub uniemoŜliwić 

dostęp do wentylatora osobom nieupowaŜnionym. 
 

• Poprzez krótkie impulsowe załączenie zasilania wprawić wirnik w ruch i sprawdzić 
zgodność jego obrotów z kierunkiem wskazanym przez strzałkę znajdującą się na 
obudowie wentylatora. 

 

 

W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotów koła wirnikowego silnik ulegnie 
przeciąŜeniu! 
→ Nastąpi zadziałanie ochrony termicznej silnika. 

 
 Zmiana kierunku obrotów poprzez zamianę 2 faz! 

 
6. URUCHOMIENIE 
 

  

Uruchomienie moŜe wykonywać tylko przeszkolony personel zgodnie z 
obowiązującymi przepisami! 

 

Przed rozruchem naleŜy sprawdzić: 
• poprawność wykonania montaŜu i instalacji elektrycznej; 
• poprawność montaŜu pod względem bezpieczeństwa (zamontowanie siatki ochronnej); 
• czy zostały usunięte obce przedmioty z wnętrza wentylatora; 
• podłączenie uziemienia; 
• podłączenie pozystora; 
• szczelinę między wirnikiem wentylatora a nieruchomymi częściami obudowy (p. MontaŜ) 
• szczelność wprowadzenia kabla zasilającego do puszki podłączeniowej; 
• pobór prądu (nie moŜe przekroczyć podanego na tabliczce znamionowej); 
• wartości rzeczywiste z podanymi na tabliczce znamionowej. 

 

   
Uruchamiać wentylator dopiero po prawidłowym montaŜu! 

 
Uruchomienie wentylatora 
 

• Włączyć wentylator. 
• Obserwować pracę wentylatora (głośność wentylatora, wibracje, pobór prądu, moŜliwość 

sterowania prędkością obrotową). 
 

 

Regularnie kontrolować wlot wentylatora! W razie potrzeby czyścić kratkę 
ochronną! 
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7. KONSERWACJA I NAPRAWA  
 

  

Konserwacji oraz napraw moŜe wykonywać tylko przeszkolony personel 
zgodnie z obowiązującymi przepisami! 

 
 
 

  
 

 
 

 

Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi i naprawami: 
 

- wyłączyć wentylator i odłączyć zasilanie; 
- odczekać, aŜ wirnik zatrzyma się; 
- zabezpieczyć wentylator przed samoczynnym włączeniem się; 
- spełnione są warunki bhp! 
- wlot i wylot wentylatora są wolne od zanieczyszczeń; 
- regularne czyszczenie pozwoli uniknąć „bicia” wirnika: 

� czyścić otwór wlotowy 
� czyścić wirnik (w razie potrzeby zdemontować osłonę) 

 

- w Ŝadnym wypadku nie naleŜy stosować urządzeń czyszczących wodą pod 
wysokim ciśnieniem! 

 

 

Do czyszczenia wentylatora stosować ogólnie dostępne środki czyszczące! Nie 
uŜywać ostrych narzędzi mogących porysować powierzchnię wentylatora. 

 
Zwrócić uwagę: 
 

- nietypowe hałasy podczas obracania się wirnika; 
- przy ponownym montaŜu naleŜy pamiętać o zastosowaniu samozaciskowych połączeń 
śrubowych. 

 
 Nie zalać silnika wodą! 
 Nie wyginać łopatek wirnika! 

 
- Zamontować osłonę wentylatora. 

 
• Kontrola ogólna 
 

- Luzy na łoŜyskach? 
- Wypłynął smar z łoŜyska? 
- Ślady korozji na obudowie (środowisko agresywne!) 
- Nietypowe hałasy podczas pracy? 
- Wystarczająca wydajność wentylatora w przypadku powiększenia systemu kanałów? 
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8. TABLICZKA ZNAMIONOWA  
 

 

 
1 Producent 
2 Numer artykułu 
3 Dane techniczne 
4 Numer zlecenia 
5 Rok produkcji, np. (07); tydzień, np. (16) 
6 Pole na komentarz 
7 Pole z oznaczeniami (patrz niŜej) 
8 Nazwa typu 

 
 
 
Oznaczenie wentylatorów w wersji przeciwwybuchowej EX 
 

 
 
 

9 
Wyznaczony organ kontrolny 
� tylko w przypadku wentylatorów kategorii sprzętowej 1 np. 0102= PTB 

10 Grupa urządzeń II (zastosowanie naziemne) 

11 

Kategoria sprzętowa 2 
 � do stosowania w strefie 1 
Kategoria sprzętowa 3 
 � do stosowania w strefie 2 
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12 G   =  odpowiednie do przetłaczania gazowej atmosfery, nie nadaje się do 
transportowania pyłów wybuchowych 

13 c = bezpieczeństwo konstrukcyjne wg PN-EN 13463-5 

14 Grupa wybuchowości 
MoŜe być stosowana w środowiskach gazowych grupy IIB 

15 

Klasa temperaturowa 
Wskazuje maksymalną dopuszczalną temperaturę dowolnej powierzchni 
wentylatora. 
 T1         450 °C 
 T2         330 °C 
 T3         200 °C 
 T4         130 °C 
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9. DEKLARACJA PRODUCENTA  
 
 

DEKLARACJA PRODUCENTA 
 dotyczy Dyrektywy 98/37/WE, Aneks II B Parlamentu Europejskiego i Rady  

 
Producent:    

Rosenberg Ventilatoren GmbH 
Maybachstraße 1 

D-74653 Künzelsau-Gaisbach 
 

Niniejszym oświadczamy, iŜ poniŜej opisane urządzenie zabudowane w jakimkolwiek 
systemie mechanicznym lub stanowiące element składowy innego urządzenia nie 
moŜe być uruchamiane, jeśli ww. system bądź urządzenie nie spełnia wymagań 
Dyrektywy 98/37/WE.  

 
 
Opis urządzenia:   Wentylatory w wersji przeciwwybuchowej Ex 
      
 
Typ:     ERAD... EX, DRAD... EX, EHAD... EX – promieniowe; 
     DV… EX, DH… EX – dachowe; 
     R… EX – do kanałów o przekroju kołowym; 
     EKAD… EX, KHAD… EX – do kanałów prostokątnych; 
     UNO… EX – uniwersalne; 
 
 
 
Zgodność z dyrektywą WE: Dyrektywa Maszynowa 98/37/WE 
 
Zastosowane 
zharmonizowane normy:  PN-EN 292-1  PN-EN 60034-1 
     PN-EN 292-2  PN-EN 60204-1 
     PN-EN 294 
 
Wskazówka: 
Zgodność z normą PN-EN 294 związana jest z montaŜem kratki ochronnej, jeśli tylko jest 
ona częścią dostawy. Za spełnienie normy PN-EN 294 odpowiedzialny jest instalator. 
 
Zastosowane inne  
narodowe normy 
i techniczne specyfikacje: VDMA 24167 
 
 

01.07.2004 r.   __________________  Dyrektor Zarządzający 
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10. DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 
 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
  dotyczy dyrektywy 94/9/WE (Atex 100a) 

 

Producent:    
Rosenberg Ventilatoren GmbH 

Maybachstraße 1 
D-74653 Künzelsau-Gaisbach 

 

Niniejszym oświadczamy, iŜ poniŜej opisane urządzenia zostały zaprojektowane, 
skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE dotyczącą urządzeń i 
układów zabezpieczających przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach 
zagroŜonych wybuchem. Urządzenie zabudowane w jakimkolwiek systemie 
mechanicznym lub stanowiące element składowy innego urządzenia nie moŜe być 
uruchamiane, jeśli ww. system bądź urządzenie nie spełnia wymagań Dyrektywy  
94/9/WE.  

 
Opis urządzenia:   Wentylatory w wersji przeciwwybuchowej Ex 
      
Typ:     ERAD... EX, DRAD... EX, EHAD... EX – promieniowe; 
     DV… EX, DH… EX – dachowe; 
     R… EX – do kanałów o przekroju kołowym; 
     EKAD… EX, KHAD… EX – do kanałów prostokątnych; 
     UNO… EX – uniwersalne; 
 
Uwaga: Wentylatory do zastosowań w Strefie 2 (Kategoria 3) 
 

Oznaczenie urządzenia:    II 3G  c  IIB  T3 
 
 
Zgodność z dyrektywą WE: 94/9/WE (Atex 100a) 
 
 
Zastosowane zharmonizowane  
normy:    PN-EN 50014  PN-EN 1127-1 
     PN-EN 50019  PN-EN 13463-1 
     PN-EN 50021  PN-EN 13463-5 
 
Zastosowane inne  
narodowe normy 
i techniczne specyfikacje: VDMA 24169 
 

01.09.2004 r.   __________________  Dyrektor Zarządzający 
Data         Podpis    Stanowisko 
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11. PROTOKÓŁ ROZRUCHU WENTYLATORA 
 
Klient: 

 
 
 

Nazwa obiektu i adres dostawy: 

Typ wentylatora: Symbol: Pozycja: Data dostawy: 
 
 

 

 
Instalacja i rozruch 

Czynność Nazwa i adres wykonawcy Data i podpis Uwagi 

Instalacja 

   

Podłączenia 
elektryczne 

   

Podłączenie 
termokontaktu/ 
pozystora 

  Podać typ zastosowanego przekaźnika 

Rozruch 

   

Pomiary 

   

 
 
Pomiary parametrów pracy 

Pobór prądu silnika 
Prąd znamionowy [A] Prąd pobierany [A] Prąd znamionowy [A] Prąd pobierany [A] 

I bieg II bieg 
    

Pieczęć i czytelny podpis uprawnionego 
elektryka: 

 

 
 
Odesłanie wypełnionego protokołu rozruchu w termini e do 4 tygodni od momentu 
uruchomienia urz ądzenia lecz nie pó źniej ni Ŝ 8 tygodni od daty zakupu stanowi podstaw ę do 
ewentualnych roszcze ń gwarancyjnych. 
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12. ADRES PRODUCENTA 
 
Nasze produkty podlegają ciągłej kontroli jakości i są zgodne z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku pytań dotyczących naszych produktów, proszę zwracać się do: instalatora 
urządzeń, naszego przedstawicielstwa lub bezpośrednio do nas: 

 
 

Rosenberg Ventilatoren GmbH 
Maybachstraße 1 

D-74653 Künzelsau-Gaisbach 
Tel. +49 7940 142-0 

Faks: +49 7940 142-125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ: 
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05-830 Nadarzyn 

tel.: (+48) 22 720 67 73 lub 74 
faks: (+48) 22 720 67 75 
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