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PO OTRZYMANIU WYCIAGU PROSIMY O SPRAWDZENIE: 

• Czy typ i wielkość odciągu jest prawidłowa, zgodne z zamówieniem, 

• Czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom żądanym (napięcie, 

częstotliwość, wydajność, itp.), 

• Czy wyciąg nie został uszkodzony podczas transportu. 

• Czy dołączona jest Dokumentacja Techniczno Ruchowa wentylatora MPB będąca 

integralną częścią dokumentacji dotyczącej wentylatora 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE. 

 
 Zestaw typu ZWP przeznaczony jest do odciągania pyłów, gazów i cząstek typu miękkich granulatów z 

maszyn do obróbki drewna,  plastyków itp. oraz do zbierania z powierzchni granulatów, trocin. Zestaw może 

również służyć jak przenośne urządzenie do wentylacji w kanałach, studzienkach podczas remontów itp. 

 
2. PRODUCENT. 
 
     VENTURE INDUSTRIES SP. z o.o. 

 UL.MOKRA 27 

 05-092 KIEŁPIN K/ŁOMIANEK 

 TEL.(022) 751-20-31 

 FAX (022) 751-22-59 

 
3. KONSTRUKCJA. 
 
       W skład  urządzenia wchodzą następujące części składowe: 

• wentylator MPB, 

• Statyw 

• Wyłącznik z kablem 5 m i wtyczką  

 
 
4. INSTALACJA. 
 
• Sprawdzić czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. 

• Podłączyć przy pomocy zacisków przewód z jednej strony do króćca wlotowego wentylatora, z drugiej strony 

do ssawki magnetycznej. 

• Zapoznać się z załączoną DTR dla wentylatora MPB będącą integralną częścią DTR ZWP. 
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Podłączenie instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez wykwalifikowany i upoważniony do tego 

personel, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi w Polsce, a także zgodnie z zaleceniami Normy 

Polskiej PN-EN 60079-14. Zaleca się wykonanie podłączenia elektrycznego zgodnie ze schematami 

umieszczonymi na wieczku puszki przyłączeniowej silnika oraz w instrukcji obsługi do MPB300T 

załączonej do niniejszej instrukcji. 

 
 

5. CZĘŚCI ZAMIENNE , NAPRAWY. 
 
   Zaleca się stosowanie tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

 Poniżej przedstawiony jest uproszczony wykaz części oraz możliwe 

 źródło ich pochodzenia: 

• silnik elektryczny Venture  Industries lub BESEL S.A. 

• wentylator lub części do wentylatora Venture Industries 
 

6. GWARANCJA 

 

7.1 Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancyjnym z winy producenta (tzn. w 

skutek wady materiału, złej obróbki lub montażu) 

Termin ważności gwarancji obejmuje 36 miesięcy od daty zakupu. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres 

ten przedłuża się o czas od zgłoszenia urządzenia do naprawy do czasu powiadomienia o dokonaniu 

naprawy. 

7.2 Zakresem gwarancji nie objęte są czynności wymienione w instrukcji obsługi (DTR) oraz należące do 

normalnej obsługi eksploatacyjnej (np. instalacja urządzenia, czyszczenie i konserwacja, naturalne zużycie 

części np. łożysk). 

7.3 Zużycie części i materiałów eksploatacyjnych w normalnym trybie użytkowania nie uprawnia do roszczeń 

gwarancyjnych (łożyska, pasy klinowe itp.). 

7.4 Utrata gwarancji następuje w przypadku niewłaściwej instalacji i eksploatacji urządzenia (niezgodne z 

przeznaczeniem i niniejszą DTR), dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych bez zgody Producenta, 

stwierdzenia uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych (uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, 

zalanie wodą itp.) oraz w przypadku braku czytelnej tabliczki znamionowej producenta. 

7.5 Reklamacje są uwzględniane po okazaniu czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu 

(fakturą) i dostarczeniu reklamowanego urządzenia. 

7.6 W przypadkach szczególnych, czas dokonania naprawy gwarancyjnej może przedłużyć się do 6 tygodni 

roboczych. 
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KARTA GWARANCYJNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazwa urządzenia:  Pieczęć punktu sprzedaży 

i podpis sprzedawcy: 

model:  

nr fabr./nr silnika: / 

nr rachunku/faktury:  

data sprzedaży:  

 

Dane zgłaszającego 

reklamację: 

(nazwa i adres 

firmy, telefon 

 

Opis uszkodzenia:  

 

Adnotacje o przebiegu napraw: 

Data zgłoszenia: Data naprawy: Rodzaj naprawy: Pieczęć i podpis serwisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


