
Примітки:
          P.P.H.U. Nowosolar  

           вул. Малецка
          32-651 Нова Вєсь 
                                                          Тел. 033 845 01 22,   

Дувний вентилятор NWS 75 
Розміри дувного вентилятора NWS 75



~~~~~~~~~~~~ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЮ~~~~~~~~~~~~

ЖИВЛЕННЯ 230 Вольт [В] 50 [Гц]
ВИДАТНІСТЬ 205 м3/год.

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ 80 Вт
СТИСНЕННЯ 240 Пa

ВАГА 2 кг

~~~~~~~~~~~~ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ~~~~~~~~~~~~
Дувний вентилятор NWS 75 призначено, насамперед, для продувки опалювальних 
твердопаливних котлів.  Умовою належної роботи вентилятора NWS 75 є 
параметри середовища: темп. від -10oC до +40 oC, відносно вологість до 92%. 

~~~~~~~~~~~~БУДОВА ВЕНТИЛЯТОРА~~~~~~~~~~~~
Корпус дувного вентилятора NWS 75 виготовлено з листової сталі з порошковим 
покриттям чорного кольору. Електродвигун розташовано зовні сталевого корпусу, 
а його кожух виготовлено з пластмаси. Він захищає від дотикання двигуна та його 
частин під напругою. Алюмінієва турбіна вентилятора монтується безпосередньо 
на валу двигуна і захищена екраном, що запобігає дотиканню турбіни пальцем під 
час руху та потраплянню на лопатки турбіни механічних частинок.

~~~~~~~~~~~~МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА~~~~~~~~~~~~
Для прикріплення дувного вентилятора до котла служать отвори на кріпильному 
фланці  корпусу  вентилятора.  Відстань  між  отворами  узгоджено  з  кроком 
кріпильних отворів в котлах, де встановлюється вентилятор. Після встановлення 
вентилятора  у  котел  його  необхідно  підключити  до  контролера  управління 
вентилятором. 

~~~~~~~~~~~~УМОВИ ГАРАНТІЇ~~~~~~~~~~~
НА ДУВНИЙ ВЕНТИЛЯТОР NWS 75

1. Гарантійний термін складає 2 роки.
2. Виробник зобов'язується виконати безкоштовний гарантійний ремонт 

протягом 7 днів від дати поставки дефектного товару до компанії PPHU 
"NOWOSOLAR", доставка обладнання здійснюється за рахунок замовника, у 
випадку визнання ремонту гарантійним, відремонтоване обладнання 
повертається замовнику за рахунок виробника.

3. Пошкоджений вентилятор з гарантійним талоном, підтвердженням 
придбання відправити Польською Поштою на адресу виробника. Виробник 
може відмовитися ремонтувати вентилятор, який сильно забрудненого пилом, 
сажею або похідними дьогтю.

4. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані:
- неправильним використанням
- ремонтами, виконаними сторонніми особами
- механічними пошкодженнями

5. Гарантійний  талон  без  печатки  та  дати  продажу  є  недійсним.  Дата 
виготовлення,  вміщена  у  гарантійному  талоні  має  відповідати  даті 
виготовлення, вказаній на вентиляторі.

Ця гарантія не виключає, не обмежує і  не призупиняє прав покупця відповідно до 
закону про права споживачів.

~~~~~~~~~~~~ОПИС ПОШКОДЖЕННЯ~~~~~~~~~~~~
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ДАТА ВИРОБНИЦТВА ДАТА ПРОДАЖУ ОСОБА, ЩО ВИКОНУЄ 
МОНТАЖ

ПІДПИС:


