
Návod k obsluze ventilátoru EURO 0, EURO 0D-střešní 
 

1.) Použití výrobku 
Ventilátor je určen k pomocné ventilaci v místnostech kde běžná gravitační výměna vzduchu 
nedostačuje. Vyznačuje se nízkou hladinou hluku, malou spotřebou energie a vysokým výkonem. 

Provedení korpusu je z plastu. Ventilátor je vhodný pro rychlou ventilaci nepříjemných zápachů a 
dýmu z místností jako odtahový a po otočení tělesa a změně klobouku(jen EURO 0D) ho lze použit 

i k foukání. Je vybaven jednofázovým asynchronním motorem a radiální turbínou, s uzpůsobením 
k montáži na střechu, nebo stěnu EURO 0D, nebo do potrubí EURO 0 a s možností regulace 

otáček pomocí regulátoru RN 300 nebo RP 300 (RN na omítku RP pod omítku). Motor je vybaven 

kuličkovými ložisky a způsob konstrukce dovoluje 300.000 hodin bezproblémového provozu. 
Ventilátor EURO 0 můžete instalovat v libovolné pozici. Více na www.dospel.cz 

 
2.) Technické parametry 

            Viz štítek na výrobku  

 

 
3.)Instalace 
Zapojení ventilátoru na elektrickou síť svěřte osobě oprávněné 
s kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice č.50-51/1978 Sb. 
 
Ventilátor se instaluje do předem připraveného otvoru odpovídajícího průměru ventilátoru EURO 

O, nebo na střechu či stěnu EURO OD. Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz proveďte tak, že 

přívod namontujete do svorkovnice ventilátoru. Fázový vodič L (černý nebo hnědý), nulový vodič 
N (modrý), zemnící vodič (zelenožlutý). Ventilátor můžete zapínat jen pomocí specifického 

vypínače v řazení 2 (vypíná zároveň fázi i nulu) a kde vzdálenost mezi kontakty je minimálně 
3mm.Zkontrolujte směr otáčení rotoru, který musí souhlasit se šipkou na ventilátoru. Vyvarujte se 

instalace v blízkosti zdrojů tepla nebo do provozů se zatížením těkavými látkami a jinak nadměrně 
znečištěného vzduchu například tukem v průmyslových kuchyních atd..   

 

4.)Čistění ventilátoru 
Ventilátor před jakoukoliv manipulací odpojte od elektrické sítě. Poté jej čistěte za pomocí vlhkého 

hadříku s přídavkem saponátu (ne abrazivních prostředků, benzínu či ředidel) a otřete do sucha. 

V žádném případě nesmí dojít k namočení motoru ventilátoru.Vyzkoušejte správnou funkci 
zařízení. 

 
5.)Záruční podmínky 
Na ventilátor poskytuje výrobce záruku v délce 24 měsíců od data prodeje. Vady v záruční době 

budou odstraněny zdarma. Naše firma poskytuje rovněž pozáruční servis na tento výrobek na níže 
uvedené adrese.  

  

Datum prodeje nebo montáže Razítko a podpis prodejce + výrobní číslo 
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