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КАМ 3

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОМПЛЕКТ 
ПОСТАЧАННЯ

ОСНОВНІ 
ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

До комплекту постачання входять:
- вентилятор  – 1 шт;
- опції (відповідно до замовлення);
- посібник користувача;
- коробка пакувальна.

Вентилятор електричний відцентровий ВЕНТС КАМ 
у металевому корпусі з діаметром робочого колеса від 146 до 158 мм, далі – 

вентилятор, є частиною камінної системи обігрівання приміщень і призначений для 
транспортування системою каналів чистого повітря з температурою до +150 °С з 
простору біля каміна до різних приміщень будівлі для опалення та вентиляції, що 

підвищує ефективність роботи каміна із системою вентиляції приміщень будівлі.
Вентилятор виготовлений згідно з ТУ.У В.2.5-29.2-30637114-010-2007.

Вентилятор монтується вертикально або горизонтально та використовується як для 
припливної (для транспортування теплого повітря від джерела тепла під час 
обігрівання приміщень), так і для витяжної вентиляції (для транспортування 
надлишку теплого повітря під час вентиляції приміщень). Вентилятор розрахований 
на тривалу роботу без відключення від електромережі. Вентилятор простий в 
обслуговуванні та пристосований до безперервної  роботи за температури 
перекачуваного повітря від +20 °С до +150 °С і оснащений регулятором 
температури увімкнення (діапазон регулювання температури – від 0 °С до +90 °С). 
За типом захисту від ураження електричним струмом вентилятор належить до 
пристроїв класу 1 згідно з ДСТУ 12.2.007-75. Тип захисту від доступу до 
небезпечних частин та проникнення води – IPX2. Вид кліматичного виконання 
вентилятора – УХЛ4.2 згідно з ДСТУ 15190-69.

Позначення вентиляторів, опції вентиляторів, принцип роботи та 
приєднувальні розміри наведені у таблицях 1, 2 та на рис. 1-24.

Конструкція вентиляторів постійно вдосконалюється, тому деякі моделі 
можуть незначно відрізнятися від описаних у цьому посібнику.



4 КАМ

x

Найменування вентилятора:
КАМ – вентилятор відцентровий у металевому корпусі

x

Діаметр впускного та випускного патрубків:
125; 140;150; 160; 200

x x

Модифікації вентилятора:
Еко – знижене споживання електроенергії
ЕкоДуо – знижене споживання електроенергії, перемикач
Еко байпас – вбудована змішувальна камера зі зворотним клапаном
Еко макс – підвищена продуктивність

Наявність терморегулятора:
Т1 – без вбудованого терморегулятора

Приклади позначення:

ВЕНТС КАМ 125 – вентилятор відцентровий у металевому корпусі для монтажу з 
повітропроводами діаметром 125 мм.

ВЕНТС КАМ 150 Еко макс – вентилятор відцентровий у металевому корпусі для 
монтажу з повітропроводами діаметром 150 мм з підвищеною продуктивністю.

ВЕНТС КАМ 140 ЕкоДуо – вентилятор відцентровий зі зниженим споживанням 
електричної енергії, зі вбудованим перемикачем швидкості роботи двигуна у 
металевому корпусі для монтажу з повітропроводами діаметром 140 мм.

ВЕНТС КАМ 150 Еко Т1 – вентилятор відцентровий зі зниженим споживанням 
електричної енергії у металевому корпусі для монтажу з повітропроводами діаметром 
150 мм без вбудованого терморегулятора.

ВЕНТС КАМ 160 Еко Байпас – вентилятор відцентровий зі зниженим споживанням 
електричної енергії у металевому корпусі зі вбудованою змішувальною камерою та 
зворотним клапаном, призначений для монтажу з повітропроводами діаметром 160 мм.



КАМ 5

Опції до вентиляторів КАМ, КАМ Еко макс, КАМ Еко, КАМ ЕкоДуо:

ФФК – знімний металевий фільтр-бокс для очищення перекачуваного повітря (клас G3). 
Кріплення фільтра до корпусу вентилятора за допомогою замків-защіпок забезпечує 
легке знімання фільтра для очищення (рис. 3).

КФК – знімна металева змішувальна камера зі вбудованим терморегулювальним 
клапаном та фільтром для очищення перекачуваного повітря (клас G3).
Кріплення змішувальної камери до корпусу вентилятора за допомогою замків-защіпок 
забезпечує легке знімання камери для очищення (рис. 4).
Комплектація вентилятора змішувальною камерою КФК забезпечує підведення 
холодного повітря до змішувальної камери у разі підвищення температури 
перекачуваного повітря понад 90 °С та відведення гарячого повітря у разі, якщо двигун 
вентилятора не працює.

ГФК – гравітаційний клапан запобігає зворотному потоку повітря у системі.
Комплектування вентилятора змішувальною камерою КФК та гравітаційним клапаном 
ГФК забезпечує захист двигуна вентилятора від перегрівання (коли двигун не працює, 
наприклад, через відсутність електрики) за системою BY-PASS. 
У вентиляторах із системою BY-PASS у разі, якщо двигун не працює, забезпечується 
закриття гравітаційного клапана та викидання гарячого повітря вентиляційними 
каналами в інші приміщення (рис. 5).  

Додаткові аксесуари до вентиляторів:

- змінний фільтр МФК;
- гравітаційний клапан ГФК;
- решітки металеві;
- повітропроводи;
- з'єднувально-монтажні елементи;
- терморегулятор (рекомендовано застосовувати виносні терморегулятори виробництва 
фірми "ВЕНТС" для вентиляторів моделей КАМ Т1, КАМ ЕкоДуо Т1).
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6 КАМ

1

Вентилятор КАМ, 
КАМ Еко макс, КАМ Еко,
КАМ ЕкоДуо

2

Вентилятор 
КАМ Еко Байпас

1 -  корпус вентилятора; 
2 -  вхідний фланець;  
3 -  клемна коробка; 
4 -  випускний фланець;
5 -  регулятор температури;
6 -  робоче колесо;
7 -  перемикач (мод. ЕкоДуо).

1 -  корпус вентилятора; 
2 -  вхідний фланець;  
3 -  клемна коробка; 
4 -  вихідний фланець;  
5 -  регулятор температури;
6 -  робоче колесо;
7 -  змішувальна камера;
8 -  зворотний клапан;
9 -  фланець реверсивного каналу.
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Вентилятор 
КАМ із фільтром ФФК

1 -  вентилятор КАМ;
2 -  випускний фланець;
3 -  клемна коробка;
4 -  регулятор температури;
5 -  перемикач (мод. ЕкоДуо);
6 -  корпус фільтра;
7 -  вхідний фланець;
8 -  фільтрувальний елемент;
9 -  замки-защіпки.



КАМ 7

4

Вентилятор 
КАМ із клапаном КФК

5

Вентилятор 
КАМ із клапаном КФК та ГФК

1 -  вентилятор КАМ;
2 -  випускний фланець;
3 -  клемна коробка;
4 -  регулятор температури;
5 -  перемикач (мод. ЕкоДуо);
6 -  змішувальна камера;
7 -  вхідний фланець;
8 -  клапан терморегулювальний;
9 -  фланець реверсивного каналу;
10 -  фільтрувальний елемент;
11 -  замки-защіпки.

1 -  вентилятор КАМ;
2 -  випускний фланець;
3 -  клемна коробка;
4 -  регулятор температури;
5 -  перемикач (мод. ЕкоДуо);
6 -  змішувальна камера;
7 -  вхідний фланець;
8 -  клапан терморегулювальний;
9 -  фланець реверсивного каналу;
10 -  фільтрувальний елемент;
11 -  замки-защіпки;
12 -  клапан гравітаційний;
13 -  фіксувальний гвинт.
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8 КАМ

НDCB h
Маса,

кг

Розміри, мм

245 210 125 4,550350

160

150

140

285

285

285

250

250

250

350

350

350

50

50

50

5,7

5,7

5,7

245 210 125 5,650320

160

200

150

140

285

350

285

285

250

285

250

250

320

350

320

320

50

50

50

50

6,8

7,8

6,8

6,8

Таблиця 1

Тип
вентилятора А

260

КАМ 140

КАМ 125

КАМ 150

КАМ 160 300

300

300

260

КАМ 140 Еко / ЕкоДуо

КАМ 125 Еко / ЕкоДуо

КАМ 150 Еко / ЕкоДуо

КАМ 160 Еко / ЕкоДуо

КАМ 200 Еко

300

335

300

300

НDCB h
Маса,

кг

Розміри, мм

Таблиця 2

А

Тип опції
вентилятора

ФФК 140

ФФК 125

ФФК 150

ФФК 160

КФК 140

КФК 125

КФК 150

КФК 160

260

300

300

300

260

300

300

300

245

285

285

285

245

285

285

285

210

250

250

250

210

250

250

250

125

140

150

160

125

140

150

160

180

190

190

190

260

300

300

300

50

50

50

50

50

50

50

50

2,2

3,0

3,0

3,0

3,8

4,0

4,0

4,0

150285 250 320 50 7,3КАМ 150 Еко макс 300

245 210 125 7,850462

160

150

140

285

285

285

250

250

250

522

522

522

50

50

50

9,8

9,8

9,8

310

КАМ 140 Еко Байпас

КАМ 125 Еко Байпас

КАМ 150 Еко Байпас

КАМ 160 Еко Байпас 350

350

350



КАМ 9

Умовні позначення
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- Діапазон температур перекачуваного повітря.

- Регулятор температури (встановлене значення 

температури на регуляторі).

- Двигун вентилятора працює.

- Двигун вентилятора не працює.

- Терморегулювальний клапан відкритий.

- Терморегулювальний клапан закритий.

- Гравітаційний клапан відкритий.

- Гравітаційний клапан закритий.

- Зворотний клапан відкритий.

- Зворотний клапан закритий.
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10 КАМ

6

Робота вентилятора 
КАМ, КАМ Еко макс, КАМ Еко, КАМ ЕкоДуо

8

Робота вентилятора 
КАМ із фільтром ФФК
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КАМ 11

10

Робота вентилятора 
КАМ Еко Байпас
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Робота вентилятора 
КАМ із клапаном КФК
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Приклад встановлення та роботи вентиляторів 
КАМ, КАМ із фільтром ФФК у системі каміна

22

Підведення холодного повітря

Топка каміна

Камера нагрівання 
повітря у просторі 

біля каміна

Решітка декомпресійна

Фільтр ФФК

Вентилятор КАМ

Відбирання теплого 
повітря з простору 

біля каміна

Відведення продуктів 
згорання з каміна в димохід 

Виведення теплого повітря 
у систему вентиляції

Холодне повітря

Продукти згорання

Тепле повітря

14 КАМ



Приклад встановлення та роботи вентиляторів КАМ із клапаном 
КФК, КАМ із клапаном КФК та ГФК (BY-PASS) у системі каміна

23

Холодне повітря

Продукти згорання

Тепле повітря

Реверсивний канал:
1. Гаряче повітря, видалене 

терморегулювальним 
клапаном (див. рис. 13, 17);

2. Холодне повітря, яке 
подається у змішувальну 

камеру для змішування 
(див. рис. 12, 16)

Підведення холодного повітря

Топка каміна

Камера нагрівання 
повітря у просторі 

біля каміна

Решітка декомпресійна

Клапан КФК

Вентилятор КАМ

Відбирання теплого 
повітря з простору 

біля каміна

Відведення продуктів 
згорання з каміна в димохід

Виведення теплого повітря 
у систему вентиляції

КАМ 15



Приклад встановлення та роботи вентиляторів КАМ 
у вентиляційній системі будівлі

24

Вентилятор КАМ

Монтажні елементи

Повітропроводи

Дифузори

Холодне повітря

Тепле повітря

16 КАМ



Необхідно вжити заходів для запобігання потраплянню потоку чорних газів до приміщення 
через відкриті димоходи або інші протипожежні установки. Монтаж та підключення 
вентилятора повинні проводитися фахівцем-електриком згідно з чинними нормативними 
документами. Обслуговування та ремонт вентилятора проводити тільки після його 
відключення від мережі. Перед увімкненням вентилятора в мережу необхідно 
переконатися у відсутності видимих пошкоджень робочого колеса, корпусу, решітки, а 
також, щоб у проточній частині корпусу не залишилося сторонніх предметів, які можуть 
пошкодити лопаті робочого колеса. Підвідний кабель живлення не повинен торкатися 
гарячих поверхонь вентилятора, трубопроводів.

Вентилятори моделей КАМ, КАМ Еко макс, КАМ Еко (рис. 1, 2) складаються з металевого 
корпусу 1, вхідного фланця 2 та вихідного фланця 4 (діаметри фланців відповідають 
діаметру повітропроводу, який монтується), регулятора температури увімкнення вентилятора 

 0 05 (інтервал регулювання температури переміщуваного повітря – 0 С...90 С) та клемної 
коробки 3 для підключення вентилятора до однофазної мережі (можливий варіант 
постачання вентиляторів без клемної коробки). Корпус вентилятора складається з двох 
ізольованих камер. Електродвигун встановлений в окремій камері, захищеній від впливу 
високих температур перекачуваного повітря. 
На валу електродвигуна закріплено робоче колесо 6.
У вентилятор моделі КАМ ЕкоДуо вбудований перемикач швидкості 7. 
У вентилятор моделі КАМ Еко Байпас вбудована камера змішувача 7, зворотний клапан 8 
та фланець реверсивного каналу 9 (рис. 2).
Фільтр ФФК складається з корпусу фільтра 6, вхідного фланця 7, знімного фільтрувального 
елемента 8 та замків-защіпок 9 (рис. 3). Підключення фільтра ФФК до вентилятора КАМ 
здійснюється за допомогою замків-защіпок.
Клапан КФК складається з корпусу змішувальної камери 6, вхідного фланця 7, клапана 
терморегулювального 8, фланця реверсивного каналу 9, знімного фільтрувального 
елемента 10, замків-защіпок 11 (рис. 4). Підключення клапана ФФК до вентилятора КАМ 
здійснюється за допомогою замків-защіпок.
Робота вентиляторів КАМ за системою BY-PASS (для додаткового захисту електродвигуна 
вентилятора від перегрівання) забезпечується спільним встановленням та роботою клапана 
КФК, гравітаційного клапана 12 (ГФК). Клапан ГФК монтується на вхідний фланець 
вентилятора та фіксується за допомогою фіксувального гвинта 13 (рис. 5).

КАМ 17

ВИМОГИ 
БЕЗПЕКИ

БУДОВА
ВЕНТИЛЯТОРА



УВАГА
!!

МОНТАЖ 
ТА ПІДГОТОВКА 

ДО РОБОТИ

УВАГА
!!

18 КАМ

Під час монтажу вентилятора у системі вентиляції використовувати тільки 
термостійкі, металеві повітропроводи, решітки. Не застосовувати 

вентилятор у вибухонебезпечному або пожежонебезпечному середовищі.

Після розпакування вентилятора потрібно перевірити стан лінії живлення (порізи, 
тріщини в ізоляції не допускаються), стан корпусу вентилятора (вм'ятини, 
деформації корпусу не допускаються), робоче колесо повинне вільно обертатися 
без торкання до вхідного фланця та корпусу. 
Під час підготовки вентилятора до роботи та під час його експлуатації потрібно 
дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки. Вентилятор 
повинен бути надійно заземлений. Пускова апаратура повинна бути встановлена 
у місцях, що дозволяють спостерігати за роботою вентилятора під час запуску.
Залежно від моделі вентилятор монтується вертикально або горизонтально на 
рівній поверхні. Варіанти монтажу вентилятора показані на рис. 25-32. 
Під час монтажу забезпечити вільний доступ повітря для охолодження двигуна 
вентилятора. Для зменшення вібрації встановити вентилятор на підкладці з 
мінеральної вати та жорсткій вогнетривкій плиті (гіпсова плита 0,5х0,5 м). 
Мінімальна відстань від вентилятора до джерела нагрівання повітря – не менше 
1,5 м, мінімальна відстань від корпусу вентилятора до навколишніх предметів не 
менше 0,5 м. Встановити необхідну кількість декомпресійних решіток у просторі 
біля каміна, які всмоктують та роздають повітря, закріпити їх хомутами. 
Повітропроводи повинні бути ізольовані мінеральною ватою. Всмоктувальний 
повітропровід повинен бути встановлений на 10-20 см нижче від положення 
декомпресійних решіток. 
Напрямок руху повітря має збігатися з напрямком стрілок на корпусі вентилятора. 
Для вентиляторів КАМ Б відрегулювати положення гравітаційного клапана 
відповідно до напрямку стрілок (клапан повинен бути встановлений 
горизонтально). Клапан оберігає систему вентиляції та вентилятор від 
перегрівання, коли камін працює, а вентилятор вимкнений. Виставити значення 
температури увімкнення вентилятора за допомогою ручки регулятора 
температури (діапазон регулювання температури від 0 °С до + 90 °С).

Для запобігання потраплянню чорних газів до приміщення необхідно 
перевірити герметичність димового колектора, а також систему 
виведення продуктів згорання.
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КАМ 19

Забороняється встановлювати вентилятор на легкозаймистому матеріалі, монтувати 
вентилятор безпосередньо в простір біля каміна, накривати корпус вентилятора, 
закладати вентилятор у стіни, встановлювати вентилятор без декомпресійних 
решіток.
Експлуатація вентилятора за межами діапазону температур роботи вентилятора від 0 °С 
до + 150 °С, а також у приміщеннях з наявністю у повітрі агресивних домішок та у 
вибухонебезпечному середовищі не допускається.

Перед проведенням будь-яких робіт з вентилятором його необхідно відключити 
від джерела електроенергії! Підключення до мережі повинен проводити 
кваліфікований електрик. Номінальні значення електричних параметрів 
вентилятора наведені на наліпці. Будь-які зміни у внутрішньому підключенні 
заборонені та призводять до втрати права на гарантійне обслуговування.

Живлення вентилятора здійснюється однофазним змінним струмом 220-240 В/50 Гц.
Вентилятор повинен бути підключений за допомогою ізольованих, міцних та термостійких 

2мідних провідників (кабелю, дротів) перерізом не менше 0,5 мм  (наведені перерізи дротів 
є орієнтовними). Під час їх вибору потрібно враховувати максимально допустиме 
нагрівання дроту, яке залежить від типу дроту, його ізоляції, довжини та способу 
прокладання – у повітрі, трубах, стіні. Вентилятор повинен бути надійно заземлений.
Підключення виробу має проводитися на клемній колодці (рис. 29-32), встановленій у 
клемній коробці вентилятора згідно зі схемою електричного підключення та позначенням 
клем згідно з рис. 33-35. На зовнішньому введенні (220-240 В/50 Гц) повинен бути 
встановлений вбудований у стаціонарну мережу електроживлення автоматичний вимикач, 
який розриває усі фази мережі. Підключення вентиляторів до електричної мережі повинне 
виконуватися через вимикач із проміжком між контактами не менше 3 мм на всіх полюсах.
Зовнішній вимикач S1 потрібно розміщувати так, щоб забезпечити вільний доступ для 
оперативного вимкнення. 
Струм спрацьовування захисту повинен бути обраний залежно від струму споживання 
вентилятора. Рекомендований номінальний струм автоматичного вимикача – 1,6 А.
У вентиляторах КАМ, КАМ Еко, КАМ ЕкоДуо вбудовано реле-термостат, що замикає 
ланцюг живлення вентилятора після досягнення встановленої температури гарячого 
повітря у каміні (вентилятор автоматично вмикається, і тепле повітря надходить до 
приміщення). У міру охолодження каміна до температури нижче заданої вентилятор 
автоматично вимикається.

Усі роботи з монтажу та підключення вентиляторів слід проводити тільки 

після знімання напруги мережі.
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Вентилятор КАМ, КАМ Еко макс,
КАМ Еко, КАМ ЕкоДуо
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Вентилятор 
КАМ із фільтром ФФК

Вентилятор КАМ Еко Байпас, 
КАМ із клапаном КФК

Вентилятор 
КАМ із клапаном КФК та ГФК
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Схема підключення вентиляторів 
КАМ, КАМ Еко макс, КАМ Еко, КАМ 
ЕкоДуо з однофазним двигуном до 
мережі змінного струму
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Схема підключення вентилятора КАМ 
ЕкоДуо Т1 з однофазним двигуном до 
мережі змінного струму 
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Схема підключення вентилятора 
КАМ Т1 з однофазним двигуном до 
мережі змінного струму 
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де S1 – автоматичний вимикач
(до комплекту постачання не входить);       
Х1 – колодка клемна.

де S1 – автоматичний вимикач;  
Х1 – колодка клемна;
ВК1 – регулятор температури
(S1, ВК1 – до комплекту постачання не входять).

де S1 – автоматичний вимикач;
S2 – перемикач трипозиційний;
Х1 – колодка клемна;
ВК1 – регулятор температури
(S1, S2, ВК1 – до комплекту 
постачання не входять).
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S1

Вентилятори КАМ, КАМ Еко макс,
КАМ Еко, КАМ ЕкоДуо

Вентилятор КАМ
із фільтром ФФК

КАМ 23
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Вентилятор КАМ Еко Байпас
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Вентилятор КАМ 
із клапаном КФК

41

Вентилятор КАМ 
із клапаном КФК і ГФК

24 КАМ
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Технічне обслуговування та ремонт вентилятора проводять тільки після відключення 
його від мережі та повного зупинення усіх частин, які обертаються (рис. 36-41). 
Технічне обслуговування полягає в періодичному очищенні поверхонь від пилу та 
бруду. Для видалення пилу необхідно використовувати м’яку суху щітку або стиснуте 
повітря. Лопаті робочого колеса вимагають ретельного очищення кожні 6 місяців. Для 
цього від’єднайте повітропроводи від вентилятора. Використовуючи розчин води та 
мийного засобу, очистіть лопаті робочого колеса вентилятора, водночас уникайте 
потрапляння вологи на електродвигун, регулятор температури.
У разі появи проблем із увімкненням або експлуатацією рекомендується скористатися 
переліком типових несправностей та способів їх усунення (табл. 3). 

Категорично забороняється проводити технічне обслуговування вентилятора 
під час використання каміна. Під час використання каміна робочі частини 
вентилятора можуть нагріватися до високих температур. Допускається 
проводити технічне обслуговування вентилятора тільки після спливання часу, 
необхідного для охолодження вентилятора до кімнатної температури (+20 °С).

Зберігати вентилятор необхідно в заводській упаковці у вентильованому 
приміщенні за температури від +5 °С до +40 °С та відносної вологості повітря не 
вище 80% (за температури +20 °С). Наявність у повітрі випарів кислот, лугів та 
інших агресивних домішок не допускається.

Виробник, ПрАТ «Вентиляційні системи», гарантує нормальну роботу вентилятора 
впродовж 24 місяців з дня продажу через роздрібну торговельну мережу за умови 
дотримання правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
За відсутності позначки про дату продажу гарантійний термін вираховується з 
моменту виготовлення. У разі появи порушень у роботі вентилятора з вини виробника 
впродовж гарантійного терміну споживач має право на заміну вентилятора на заводі-
виробнику відповідно до ст. 14 п. 9 «Закону України про захист прав споживачів».
Заміна проводиться за адресою: 01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1. 

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, отримані у результаті 
використання вентилятора не за призначенням або у разі грубого механічного 
втручання. Власник вентилятора повинен дотримуватися інструкції.

КАМ 25
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Неправильне електричне підключення 
вентилятора. На клемну колодку 
вентилятора не надходить електрика.

Обережно за допомогою мультиметра перевірити, чи 
надходить струм на клемну колодку. Відключити 
вентилятор від мережі. Перевірити надійність 
електричного з'єднання у клемній колодці, вимикачеві, 
розетці. Підключити вентилятор згідно зі схемою 
підключення.

Загальмований або заклинений 
двигун вентилятора, робоче колесо. 

Вимкнути автоматичний вимикач. Вручну провернути 
робоче колесо вентилятора, переконатися у відсутності 
сторонніх предметів, що перешкоджають обертанню 
робочого колеса. Відвернути гвинт робочого колеса і 
відрегулювати положення робочого колеса на валу, що 
виключає заклинювання, затягнути гвинт.

Під час увімкнення 
вентилятор 
не запускається

Температура повітря, яке надходить від 
каміна до вентилятора, недостатня для 
увімкнення терморегулятора. Неправильно 
підібрана система повітропроводів від 
каміна до вентилятора.

На регуляторі встановлена висока температура і 
терморегулятор не видає сигнал на увімкнення 
вентилятора. Зменшити значення температури, 
встановленої на регуляторі, або збільшити температуру 
повітря, що надходить від каміна. Розташувати 
вентилятор якомога ближче до каміна.

Під час увімкнення 
вентилятора відбува-
ється спрацювання 
захисту автоматичного 
вимикача

Підвищене споживання електричного 
струму, викликане коротким 
замиканням в електричному колі, що 
призводить до спрацювання захисту 
автоматичного вимикача.

Вимкнути вентилятор. Усунути причину збільшеного 
споживання електричного струму. Перевірити стан 
автоматичного вимикача, струм захисту автоматичного 
вимикача. Вимкнути та повторно увімкнути автоматичний 
вимикач. Повторно увімкнути вентилятор.

Низька витрата повітря

Забруднений фільтр у вентиляторах 
моделей КАМ F, КАМ K, КАМ B. Забруднені 
елементи системи вентиляції (дифузори, 
решітки, повітропроводи). 
Забруднені елементи вентилятора (робоче 
колесо, фланець). Пошкоджено 
повітропроводи, закриті повітряні заслінки, 
дифузори.

Провести очищення або заміну фільтра у вентиляторах 
моделей КАМ Ф, КАМ К, КАМ Б. Провести очищення 
елементів системи вентиляції (дифузорів, решіток, 
повітропроводів), очищення елементів вентилятора 
(робочого колеса, фланця). Переконатися, що 
повітропроводи системи вентиляції не мають 
пошкоджень, а також відкритих повітряних заслінок, 
дифузорів.

Підвищений шум 
та вібрація

Забруднений вентилятор. Ослаблене 
затягнення гвинтових з’єднань.

Провести очищення вентилятора. Провести 
перевірку та затягнення гвинтових з’єднань.

Неправильно встановлений вентилятор, 
утворення підвищеного шуму в результаті 
відсутності віброгасильних вставок або 
встановлення вентилятора на металевих 
поверхнях. 

Встановити вентилятор на віброгасильні вставки (до 
комплекту постачання не входять). Для цього за 
допомогою самонарізів прикріпити до корпусу 
кронштейни монтажні (кутики), до яких приєднати 
віброгасильні вставки. Змінити місце встановлення 
вентилятора, виключити установлення вентилятора 
на металеві поверхні.

Погано закріплені підвідні трубопроводи, 
підвідні трубопроводи виконані з жорстких 
металевих труб.

Замінити жорсткі металеві трубопроводи на гнучкі, 
термостійкі повітропроводи. Затягнути гвинти 
фіксувальних хомутів із силою, яка виключає 
провертання трубопроводів.

Таблиця 3
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