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1 Zastosowanie 

Urz�dzenie przeznaczone jest do wentylacji pomieszcze� w których prawdopodobne jest pojawienie 
si� atmosfer wybuchowych spowodowanych przez gazy, pary oraz mgły zaklasyfikowanych jako 
strefa 1. Urz�dzenie grupy IIA i IIB, kategorii 2, Gazowa atmosfera wybuchowa G, ochrona za 
pomoc� bezpiecze�stwa konstrukcyjnego „c”,  klasa temperaturowa T3. 
�rodki zabezpieczenia dotycz�ce urz�dzenia tej kategorii zapewniaj� wymagany poziom 
zabezpieczenia nawet w przypadku cz�stych zakłóce� lub uszkodze� urz�dzenia, jakie zwykle nale�y 
bra� pod uwag�. 
Maksymalny wydatek przetłaczanego medium wynosi 10000 m3/h, a zakres temperatury otoczenia od 
-20 do +40 ˚C. 
Nie wolno wykorzystywa� urz�dzenia do przetłaczania mieszanin zawieraj�cych ciała stałe lub 
mieszanin pyłu z powietrzem. Nie wolno przetłacza� czynników agresywnych wzgl�dem materiałów 
u�ytych do budowy wirnika. 

1.1 Sposób oznakowania 

Ka�de urz�dzenie posiada w zale�no�ci od wielko�ci odpowiednie oznakowanie.  
Pierwszy człon oznacza MODEL wentylatora: WDEx - wentylator dachowy przeciwwybuchowy 

Druga cz��� oznakowania mówi o �rednicy zastosowanego wirnika: TYP - 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630 (parametry techniczne w tabeli 1, str 6). 

2 Budowa urz�dzenia 

1 – Zespół wiruj�cy 
      (silnik + wirnik) 
2 – Płyta no�na  
3 – Podpora 
4 – Płyta mocuj�ca silnik 
5 – Siatka ochronna 
6 – Burta 
7 – Daszek 
8 – Lej wlotowy 
9 – Puszka przył�czeniowa 
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2.1 Obudowa metalowa 

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WDEx wykonany jest z blachy stalowej nierdzewnej (H17) i 
składa si� z płyty no�nej (2), do której przykr�cone s� cztery podpory (3), na których podparta jest 
płyta mocuj�ca silnik (4) le��ca na wibroizolatorach gumowych skutecznie tłumi�cych drgania 
emitowane przez obracaj�cy si� zespół wiruj�cy. Do płyty przykr�cony jest silnik, a gwint �rub 
zabezpieczony jest przed odkr�ceniem klejem do gwintów. W celu ograniczenia mo�liwo�ci dostania 
si� niepo��danych cz��ci w zasi�g kr�c�cego si� wirnika zastosowano siatk� ochronn� (5). 
Wentylator zalicza si� do wentylatorów z pionowym wyrzutem powietrza. Burty (6) kieruj�ce 
strumie� powietrza do góry zabezpieczaj� dodatkowo wentylator przed uderzeniem. Silnik elektryczny 
zabezpieczony jest przed opadami atmosferycznymi przez daszek (7).  W celu wyeliminowania ryzyka 
powstania iskier mechanicznych w przypadku tarcia kr�c�cego si� wirnika o lej wlotowy (8), 
zastosowano lej wlotowy wykonany z miedzi. Urz�dzenie wyposa�one jest standardowo w puszk�
przył�czeniow� (9) w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

2.2  Wirnik 

Na element wiruj�cy (tarcza ustalaj�ca i zamykaj�ca wirnik) u�yta została blacha stalowa ocynkowana 
pokryta powłok� zabezpieczaj�c� przed korozj�: lakier na bazie poliakrylanu i poliizocyjanianu, 
powłoka proszkowa na bazie �ywic poliestrowo-epoksydowych wg;  
DIN EN 1706 AC-ALSi12(Fe)DF; 
DIN EN 1706 AC-ALSiCu1(Fe)DF; 
DIN EN 485-2-stop EN AW-5754(ALMg3)H22; 
Stal wg DIN EN 10042-DX53D+Z275-N-A 

2.3 Silnik 

Urz�dzenie wyposa�one jest w silnik elektryczny o nast�puj�cym oznaczeniu: 

 - urz�dzenie Grupy                                       2
 - Kategorii                                                    II
 - przeznaczony do pracy w                          G
    gazowej atmosferze wybuchowej 
 - urz�dzenie elektryczne                            EEx   
                      o budowie przeciwwybuchowej 

- budowa wzmocniona                                  e
 - klasa temperaturowa                                  T3  

Ka�dy silnik posiada przewód elektryczny którego zako�czenia kablowe s� podł�czone do puszki 
przył�czeniowej.  
- wszystkie podzespoły elektryczne urz�dzenia spełniaj� wymagania norm EN 60079-0 oraz EN 
60079-7, 
- konstrukcja urz�dzenia zapewnia wła�ciwe chłodzenie silnika, 
- schemat elektryczny podł�czenia zabezpieczenia termicznego do układu sterowania przedstawiono w 
poz. 7 Podł�czenie instalacji elektrycznej. 
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2.4 Puszka przył�czeniowa 

Ka�de urz�dzenie wyposa�one jest w puszk� przył�czeniow� o nast�puj�cym oznakowaniu 

- urz�dzenie Grupy                                       2
 - Kategorii                                                    II
 - przeznaczony do pracy w                          G
    gazowej atmosferze wybuchowej 
 - przeznaczony do pracy w                           D
    pyłowej atmosferze wybuchowej    
 - urz�dzenie elektryczne                            EEx   
                      o budowie przeciwwybuchowej 

- budowa wzmocniona                                  e
 - klasa temperaturowa                                  T6  

Ka�da puszka wyposa�ona jest w listw� zaciskow� do podpi�cia przewodów oraz dwa dławiki przez 
które s� wprowadzane przewody zasilaj�ce. 

2.5  Tabliczka znamionowa 

W celu identyfikacji  ka�de urz�dzenie posiada tabliczk� znamionow� na której podany jest: 

- adres fabryki w której wyprodukowano urz�dzenie, 
- adres centrali firmy, 

oraz cechy charakterystyczne urz�dzenia: 

- MODEL -  WDEx wentylator dachowy przeciwwybuchowy 

- TYP - 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 �rednica zastosowanego wirnika 

- ROK PRODUKCJI - Rok w którym zostało wyprodukowane urz�dzenie 

- NR FABR. - numer fabryczny odpowiada numerowi deklaracji zgodno�ci wystawionej przez 
producenta. W skład numeru wchodz� cyfry oraz na ko�cu zaznaczony jest model wentylatora np. 
001/01/07/WDEx oznacza pierwszy wentylator 001 w miesi�cu styczniu 01 wykonany w 2007 roku 07 
oraz WDEx model wentylatora dachowego przeciwwybuchowego 

- GRUPA IIB - informuje o zakwalifikowaniu urz�dzenia do grupy IIB, mo�e by� u�ytkowane w 
przestrzeniach zagro�onych wybuchem. 
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- KATEGORIA 2 - Urz�dzenie przeznaczone jest do wentylacji pomieszcze� w których 
prawdopodobne jest pojawienie si� atmosfer wybuchowych , strefa 1 

- GAZOWA ATMOSFERA WYBUCHOWA G - urz�dzenie przeznaczone jest do pracy w 
miejscach gdzie zagro�enie wybuchem spowodowane jest przez gazy, pary lub mgły. 

- OCHRONA ZA POMOC� BEZPIECZE�STWA KONSTRUKCYJNEGO „c”

- KLASA TEMPERATUROWA T3 - Maksymalna temperatura powierzchni urz�dzenia nie mo�e 
przekracza� T3 – 200 °C 

- Wydatek powietrza - Warto�� okre�laj�ca maksymaln� wydajno�� urz�dzenia podana w m3/h 

- Obroty silnika - Informacja okre�laj�ca nominalne obroty wentylatora podana w obr/min. 

- Masa -  Informacja mówi�ca o masie kompletnego wentylatora wyra�ona w kilogramach  

3 Parametry techniczne 

Tabela 1. Parametry techniczne wentylatora dachowego przeciwwybuchowego WDEx 

WDEx 

315 

WDEx 

355 

WDEx 

400

WDEx 

450 

WDEx 

500 

WDEx 

560 

WDEx 

630 
Wydatek powietrza            m3/h 1800 2750 4000 5700 7650 7800 10000 

Maks.  temperatura pracy   °C 40 40 40 40 40 40 40 

Napi�cie zasilania              V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Rodzaj zasilania                     ~  3 3 3 3 3 3 3 

Moc                                        W 390 500 500 920 1300 900 1850 

Obroty silnika                   min-1 990 1300 1300 1370 1330 840 840 

Pr�d                                        A 0.63 0.88 0.88 1.87 2.35 1.56 3.9 

Klasa izolacji  F F F F F F F 

tA (T3)                                     s 190 81 81 50 85 100 160 

Waga                                      kg 16 25 26 27 35 62 64 

tA (T3) – czas zadziałania wył�cznika termicznego po przekroczeniu temperatury pracy znamionowej silnika 

wynikaj�cej z zahamowania wirnika do osi�gni�cia temperatury granicznej T3=200˚C 
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3.1  Wymiary 

Tabela 2. Wymiary wentylatora dachowego przeciwwybuchowego WDEx 

WDEx A B C D Øa Øb h z 

315 435 470 560 330 191 285 330 

355 225 

400 
595 625 720 450 

253 
395 

450 285 

500 
665 750 900 535 

321 

438 

440 

6 

560 357 

630 
939 1015 1150 750 

399 
605 560 8 

3.2  Sterowanie 

Regulacja obrotów wentylatora mo�e odbywa� si� wył�cznie za pomoc� regulatora  
autotransformatorowego. W przypadku zastosowania regulatora obrotów zamontowanego w 
przestrzeni zagro�onej wybuchem  musi on mie� potwierdzon� budow� przeciwwybuchow� i by�
dobrany zgodnie z wytycznymi dla urz�dze� przewidzianych do pracy w strefach zagro�onych 
wybuchem. 

UWAGA !!! 
W przypadku pojawienia si� drga� urz�dzenia na jednym z biegów regulatora bieg ten nale�y 
pomija� przy normalnej pracy. 

UWAGA !!! 
Zabrania si� stosowania regulacji obrotów przy pomocy przemiennika cz�stotliwo�ci!!! 
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3.3  Wyposa�enie dodatkowe 

W przypadku braku cokołu do instalacji 
urz�dzenia mo�na zastosowa� podstawy dachowe 
wykonane ze stali nierdzewnej. 

UWAGA !!! 
Podstawa dachowa nie jest w komplecie z 
urz�dzeniem. 

Tabela 3. Wymiary podstawy dachowej 
Podstawa dachowa A B C 

PDN 315 750 400 330 

PDN 355/400 817 555 450 

PDN 450/560 877 625 535 

PDN 630 1147 895 750 

4 Zasady bezpiecznej eksploatacji wentylatora w strefie 1 

- uruchomienie, monta� i podł�czenie urz�dzenia powinny by� wykonane przez uprawnione do tego 
osoby, 
- podł�czenie do sieci elektrycznej powinno by� przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka 
z uprawnieniami SEP do podł�czania urz�dze� budowy przeciwwybuchowej, 
- przegl�dy i konserwacje urz�dzenia powinny przebiega� zgodnie z zaleceniami producenta; 
wszystkie prace konserwacyjne nale�y wykonywa� przy wył�czonym napi�ciu 
- nie wolno wykorzystywa� urz�dzenia do transportu ciał stałych, mieszanin zawieraj�cych cz��ci stałe 
lub mieszaniny pyłu z powietrzem, 
- nie wolno przetłacza� czynników agresywnych wzgl�dem materiałów u�ytych do budowy wirnika 
(stal ocynkowana), 
- zabrania si� ingerencji w elementy konstrukcyjne i ich demonta� (np. usuwanie burt (6), siatki 
ochronnej (5) itp.), 
- obowi�zkowo ka�de urz�dzenie musi by� zabezpieczone po stronie ssawnej siatk� ochronn�
uniemo�liwiaj�c� dostanie si� ciał obcych w zasi�g kr�c�cego si� wirnika. Nale�y szczególn� uwag�
zwróci� na dobór materiałów. Siatka musi charakteryzowa� si� du�� wytrzymało�ci� mechaniczn�, 
posiada� wła�ciwo�ci antyelektrostatyczne oraz by� wykonana z materiału spełniaj�cego wymagania 
normy PN-EN 13461-1,
- w przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych niewła�ciwej pracy wentylatora nale�y natychmiast odł�czy�
dopływ pr�du do silnika elektrycznego urz�dzenia i skontaktowa� si� z serwisem. 
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5 Zalecane sposoby unikania atmosfer wybuchowych albo zmniejszanie 
jej obj�to�ci 

Podstawowymi �rodkami zapobiegania wybuchowi substancji palnych s�. 

- zast�powanie substancji zdolnych do utworzenia atmosfer wybuchowych substancjami 
niepalnymi lub substancjami niezdolnymi do tworzenia atmosfery wybuchowej, 

- ograniczanie ich st��enia poprzez stosowanie monitorowanych �rodków kontroli ilo�ci i/lub 
st��enia, 

- inertyzacja (dodatek pary wodnej lub gazów oboj�tnych, zapobiegaj�cych tworzeniu atmosfer 
wybuchowych). 

6 Transport i magazynowanie 

Urz�dzenie nale�y transportowa� na palecie w oryginalnym opakowaniu przy u�yciu wła�ciwych 
�rodków transportu. Zabrania si� przemieszczania urz�dzenia ci�gn�c za kable przył�czeniowe. Nale�y 
unika� uderze� oraz zrzucania urz�dzenia z wysoko�ci, działania takie mog� spowodowa� uszkodzenie 
urz�dzenia. 
Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe nale�y magazynowa� w miejscach suchych i osłoni�tych 
przed wpływami atmosferycznymi, w oryginalnym opakowaniu, wzgl�dnie chroni� je przed brudem 
lub wpływami atmosferycznymi a� do ostatecznego zamontowania. Nale�y unika� ekstremalnych 
wpływów ciepła i zimna. Powinno si� unika� zbyt długich okresów magazynowania (zalecany 
maksymalnie jeden rok). 

Uwaga !!! 
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszkodzenia powstałe w czasie transportu lub 
magazynowania u klienta. 

7 Monta� i uruchomienie 

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy przeznaczony jest do monta�u na cokołach (rys. a) lub 
podstawach dachowych (rys. b). Cokół lub podstawa dachowa musz� by� koniecznie 
wypoziomowane, urz�dzenie nie jest przystosowane do pracy na nie wypoziomowanej powierzchni. 

                           rys. a                                                                         rys. b                                                     
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Po rozpakowaniu wentylatora nale�y sprawdzi�: 
 -  trwało�� poł�cze� w puszce przył�czeniowej, 
 -  stan obudowy wentylatora (wgniecenia, zniekształcenia) – zespół wiruj�cy nie powinna obciera� si�  
o lej wlotowy. Zaleca si� dokonania powy�szych czynno�ci ze wzgl�du na ewentualne uszkodzenia   
powstałe podczas transportu. 
 -  dane techniczne na tabliczce znamionowej tak, aby odpowiadały parametrom danej instalacji 
elektrycznej  

UWAGA!!! 
Przed rozpocz�ciem monta�u wył�cz zasilanie pr�du w instalacji elektrycznej!!! 

Je�eli nie stwierdzono wy�ej wymienionych usterek mo�na przyst�pi� do instalacji wentylatora  
w miejscu docelowym: 
 -  przygotowa� przył�cza elektryczne pod wentylator 
 -  umocowa� wentylator w na cokole (rys.a) lub podstawie dachowej (rys.b) 
 -  odrysowa� rozmieszczenie otworów monta�owych wzgl�dem podstawy (tabela 2. wymiar D) 
 -  wywierci� otwory w których umieszczamy kołki rozporowe 
 -  umocowa� wentylator w  miejscu docelowym i dokładnie uszczelni� poł�czenia za pomoc�         
pianki poliuretanowej 
 -  dokr�ci� wkr�ty (zaleca si� stosowanie kleju do gwintów w celu zabezpieczenia poł�czenia przed 
rozkr�caniem. 

7.1 Odbiór ko�cowy przed rozruchem 

Odbiór ko�cowy mo�e wykona� jedynie wykwalifikowany personel, posiadaj�cy odpowiednie 
uprawnienia zgodne z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. 
Odbiór ko�cowy powinien obejmowa� swym zakresem: 
- kontrol� systemu kanałów w celu w celu wyeliminowania ryzyka pozostawienia w nich ciał obcych, 
które mog� zosta� zassane przez urz�dzenie, 
- kontrol� zabezpiecze� elektrycznych, 
- sprawdzenie zasilania, 
- sprawdzenie poboru pr�du, 
- sprawdzenie rezystancji izolacji, 
- kontrol� przył�czy elektrycznych, 
- kontrol� elementów ł�cz�cych tj. �rub i nakr�tek które nie dokr�cone pod wpływem wibracji mog�
si� poluzowa�. 

7.2 Uruchomienie urz�dzenia 

Odbiór ko�cowy mo�e wykona� jedynie wykwalifikowany personel, posiadaj�cy odpowiednie 
uprawnienia zgodne z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. 
Przed uruchomieniem urz�dzenia nale�y bezwzgl�dnie upewni� si� czy odbiór ko�cowy przed 
rozruchem został przeprowadzony prawidłowo zgodnie z instrukcj�. 
Aby sprawdzi� kierunek obrotu zespołu wiruj�cego oraz czy elementy wirnika (cz��� ruchoma) nie 
ocieraj� o lej wlotowy (cz��� stał�) nale�y na kila sekund wł�czy� zasilanie urz�dzenia a nast�pnie 
obserwowa� w któr� stron� obraca si� wirnik. Kierunek obrotów powinien odpowiada� kierunkowi 
strzałki obrotów umieszczonej na urz�dzeniu.  
W przypadku złego kierunku obrotów nale�y sprawdzi� prawidłowo�� podł�czenia elektrycznego. 
Dopiero po stwierdzeniu poprawno�ci kierunku obrotów i poprawnej pracy zespołu wiruj�cego 
urz�dzenie mo�na uruchomi� w trybie ci�głym. 
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8 Podł�czenie instalacji elektrycznej 

Schemat elektryczny podł�czenia urz�dzenia

Przewody przył�czeniowe powinny posiada� pancerz lub ekran metalowy, oraz zewn�trzn�
osłon� z gumy lub tworzywa sztucznego antystatycznego nie przenosz�cego płomienia. Zabrania 
si� stosowania przewodów ł�czonych, wtyków kablowych, przelotowych oraz rozgał�zie�. 

Zabrania si� podchodzenia do wentylatora podczas pracy oraz bez wcze�niejszego odł�czenia 
zasilania z instalacji elektrycznej! Monta� wentylatora WDEx w sposób niezgodny z instrukcj�
lub eksploatowanie wentylatora w stanie - cz��ciowo cho�by - zdemontowanym s� zabronione !  

W przypadku uszkodzenia nale�y powierzy� napraw� specjalistycznemu serwisowi. 

Silniki s� wyposa�one w potrójny zespół termistorów. Maksymalne napi�ci próbne termistora 
2.5 V. Celem unikni�cia zakłóce� pracy oraz ochrony silnika pomi�dzy przewodem głównym a 
silnikiem zainstalowano termistor (PTC), który musi współpracowa� z modułem PTC typ U-
EK230E firmy ZIEHL-ABEGG wykonanie Ex II(2)G potwierdzone certyfikatem PTB 
03ATEX3045. 

Wyprowadzenia T1 T2 musz� by� podł�czone ze stycznikiem jak na schemacie Instalacja 
elektryczna powinna by� wykonana zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami 
bezpiecze�stwa.  

UWAGA !!! 
Podł�czenie do sieci elektrycznej powinno by� przeprowadzone przez wykwalifikowanego 
elektryka z uprawnieniami SEP do podł�czania urz�dze� budowy przeciwwybuchowej! 
Nale�y bezwzgl�dnie podł�czy� przewód uziemiaj�cy! 
Nale�y zastosowa� ogranicznik przepi�� klasy I(B)! 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, wynikaj�cych z 
post�pu technicznego. 
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9 Naprawa i konserwacja 

Wszystkie naprawy czy przegl�dy urz�dzenia nale�y wykonywa� przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel. 
Silnik zewn�trzny wirnika dzi�ki zastosowaniu ło�ysk kulkowych z „wiecznym” smarem (smarowanie 
specjalne) nie wymaga obsługi. Przy oznakach zu�ycia lub najpó�niej po 40 000 godz. pracy 
niezb�dna jest wymiana ło�ysk. 
Przy wszystkich pracach obsługowych i konserwatorskich nale�y przestrzega�, �eby: 
  - Silnik lub zabudowane elementy nie poruszały si�! 
  - Obwód pr�du był przerwany i zabezpieczony przed ponownym wł�czeniem - zabezpieczenie 
termiczne uzwoje� silnika przed przeci��eniem mo�e w ka�dej chwili uruchomi� silnik!!! 
  - Przepisy BHP były przestrzegane! 

Regularne czyszczenie zapobiega powstawaniu nie wywa�enia, zaleca si� czyszczenie wirnika nie 
rzadziej ni� raz do roku. Zalecana jest kontrola raz na kwartał w celu sprawdzenia prawidłowo�ci 
poł�cze� i działania urz�dzenia. 
W celu usuni�cia zanieczyszcze� z wn�trza urz�dzenia nale�y: 
  - odł�czy� urz�dzenie z sieci elektrycznej, 
  - zdemontowa� urz�dzenie odkr�caj�c wkr�ty mocuj�ce, 
  - umy� wszystkie detale wilgotn� szmatk� z mał� ilo�ci� detergentu, uwa�aj�c aby nie zamoczy�
silnika, 
  - dokładnie wytrze� szmatk� do sucha wszystkie elementy urz�dzenia, 
  - zamocowa� urz�dzenie w miejscu docelowym, 
  - podł�czy� urz�dzenie do sieci. 
Nie stosowa� w �adnym wypadku ci�nieniowych urz�dze� czyszcz�cych. 
W przypadku zdemontowaniu i ponownego zamontowaniu silnika z wentylatora bezwzgl�dnie 
konieczne jest ponowne wywa�enie całego zespołu wiruj�cego, wywa�enie zgodne z ISO 14694. 
Dopuszczalny moment naci�gu �rub: M6=9,5 Nm; M10=46 Nm. 



             

Firma Dospel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 
Rew.: 0 
Wa�ne od: 11.07.2007  

13

10 Wykaz punktów serwisowych 
Województwo Wielkopolskie

Pozna�                    61-333, ul. Skawi�ska 33              Rawent Serwis  (061)870-00-33

Pozna�                    60-594, ul. D�browskiego 189     UNOX S.A.       (061)829-72-50

Tarnowo Podgórne 62-080, ul. Nad strumykiem 6     Instalcompact – service Sp. z o.o.  (061)816-40-17

Województwo Mazowieckie 
Warszawa     04-666, ul. Pla�owa 3                              Eltri Sp. z o.o.  (022)613-01-50

Warszawa     02-837, ul. Puchaczy 9      Akrotech          (022)668-67-36 

Siedlce          08-110, ul. Sokołowska 95     PTH Sigma-Tech      (025)632-77-73

Województwo Pomorskie 
Gdynia          81-211, ul. Opata Hackiego 17/3         FRIO S.C.    (058)667-21-81 

Województwo 	wi�tokrzyskie 
Ch�ciny        26-060, ul. Tokarnia 27                      PUTH Michał Korbi�ski    (041)315-12-51

Województwo Małopolskie 
Kraków   31-523, ul. Chodkiewicza 6/17                  Air Automatyka Roman Ł�czy�ski    601-860-387

Tarnów   33-100, ul. Boya 	ele�skiego 4                 Techmes Kobyłeccy i Wiater Spółka Jawna   601-414-213

Województwo Lubelskie 
Lublin     20-481, ul. Olszewskiego 11                     EKO-SANIT s.c. J. Bartnik D. Grzybowski  (081)745-42-54

Abramów/k. Lublina   21-143, ul. Wielkolas 22a    P.H.U. PROKLIM Sławomir Kutnik   504-199-743

Województwo Opolskie 
Opole       45-061, ul. Katowicka 30/3                     AGM – Technika Sanitarna   (077)442-50-71 

Województwo Podlaskie 
Białystok  15-620, ul. Elewatorska 7/1                    Alfawent    (085)662-65-57

Województwo 	l�skie 
Cz�stochowa  42-280, Główna 182    Centrala Serwisów   (034)370-31-68

Pilchowice      44-145, ul. Gliwicka 58   ED-CERT    (032)330-29-60

Województwo Kujawsko pomorskie 
Toru�         87-100, ul. Elektryczna    Tadimex    (056)658-18-80

Grudzi�dz  86-300, ul. Jeziorna 6    KlimaComfort   (056)462-23-21

Województwo Łódzkie 
Łód�  93-364, ul. Rzgowska 193     EL-MIR    660-436-993

Województwo Podkarpackie 
Rzeszów 35-210, ul. Instalatorów 3     RPIS    (017)853-60-11 

Województwo Dolno�l�skie 
�roda �l�ska  55-300, ul. Bukówek 44    VENTUS    (071)317-14-53



NAWIEW WYWIEW

WYDAJNO�� [m3/h]

SPR��              [Pa] 

PR�D SILNIKA    [A]

URUCHOMIENIE 

NUMER ROZDZIELNICY

NUMER GWARANCJI

INFORMACJE O AWARII

UWAGI

DKŁADNY OPIS NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZ�DZENIA

FIRMA URUCHAMIAJ�CA  (nazwa, adres, telefon)

DATA URUCHOMIENIA

Imi� i nazwisko, telefon

INFORMACJE O URZ�DZENIU

DANE FIRMY ZGŁASZAJ�CEJ (nazwa firmy, adres, telefon,fax) OBIEKT / MIEJSCE INSTALACJI  (nazwa firmy,adres, telefon, fax)

TYP URZ�DZENIA

Kart� zgłoszenia mo�na przesła� dowolnie do:

DOSPEL Sp. Z o.o.                                  

Zakład Gnaszyn                                     

ul.Główna 182                                      

42-280 Cz�stochowa                                    

tel.(+ 48 034) 370-30-00 wew. 168      

Autoryzowanego Serwisu Dospel. Informacje 

teleadresowe zamieszczone s	 na stronie 

internetowej www.centrale.dospel.com oraz w 

dokumentacji urz	dzenia

Przedstawiciela Handlowego 

Dospel dla danego regionu

PODSTAWOWE PARAMETRY URZ�DZENIADANE URZ�DZENIA

………………………….. ……………………………………… ……………………………

NUMER SERYJNY

Imi� i nazwisko, telefon

Osoba zgłaszaj	ca ……..…………...…………………….. Osoba odpowiedzialna ……..……………………..……………….

KARTA 
ZGŁOSZENIA 

AWARII
Numer reklamacji Data wpłyni�cia zgłoszenia Data sprzeda�y

OSOBA PRZESZKOLONA W ZAKRESIE OBSŁUGI

piecz	tka i podpis osoby przyjmuj	cej

UWAGA !!!                                                                                                                                                

1) Koszt wykonanej usługi b�dzie ustalony na podstawie cennika obowi	zuj	cego w 

Autoryzowanym Serwisie DOSPEL                                                                                                      

2) W sytuacji, gdy po przyje
dzie Serwisant stwierdzi, �e przyjazd był całkowicie 

nieuzasadniony, reklamacja nie zostanie uwzgl�dniona. Wszystkie koszty zwi	zane   

z przyjazdem, obliczone według stawek obowi	zuj	cych w Autoryzowanym Serwisie 

DOSPEL, poniesie zgłaszaj	cy.                                                                                                   

3) Podpisanie niniejszej karty serwisowej jest równoznaczne z wyra�eniem zgody na 

ewentualne wystawienie faktury za wykonan	 usług�.                                                                     

4) Obowi	zuj	 szczegółowe warunki gwarancji zał	czone do zgłaszanego 

urz	dzenia. 

Data wystawienia zgłosznienia
……………………………

PODPIS ZGŁASZAJ�CEGO

czytelny podpis
WYPEŁNIA DOSPEL PROFESSIONAL
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