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BEVEZETÉS 

 

 
Köszönjük a bizalmat, amit az EU szabványok műszaki követelményeinek 

megfelelően létrehozott BMV ventilátor megvásárlásával a BROOKVENT cég 

iránt tanúsított. A telepítése és üzembe helyezése előtt alaposan el kell olvasni a 

jelen használati utasítást, mivel fontos ajánlásokat tartalmaz a termék telepítése, 

üzemeltetése és kezelése során felmerülő biztonsági kérdésekre vonatkozóan. A 

telepítés befejezése után a jelen használati utasítást át kell adni a 

végfelhasználónak. A kicsomagolás során ellenőrizni kell, hogy a berendezés 

kifogástalan állapotban van-e, mivel a gyártó/forgalmazó hibájából bekövetkező 

sérülésekre garancia vonatkozik. Kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a 

leszállított berendezés és a névleges adatok tábláján szereplő adatok 

megegyeznek-e a megrendeléssel. 

 
A BMV sorozat kapható modelljei: 1.9 AC; 1.9 EC; 2.2 AC; 2.2 EC; 2.5 AC; 2.5 EC. 

 

A CSOMAGOLÁS TARTALMA: 

 

1. Ventilátor 

2. Használati utasítás 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

A BMV sorozat ventilátorai lakás/irodai (házi) szellőztető rendszerekhez készülnek. A szállított közegben nem lehet 

por, vegyi anyag, a közeg hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 Celsius fokot. 

Az építési munkák befejezése előtt tilos a szellőztető rendszert üzembe helyezni. 

Bármilyen felújítási munka előtt kötelezően le kell takarni az összes szellőzőrácsot, úgy, hogy a szellőzőcsatornába 

ne jusson be az építésből származó por és egyéb szennyeződés. 

A ventilátor folyamatos 24 órás üzemelésre készült – a 14 napnál hosszabb üzemszünet a motor meghibásodását 

eredményezheti. 

A fentiek be nem tartásának következményei: 

• Romlanak a szellőztető rendszer paraméterei 

• Elveszik a szellőztető rendszerre és annak elemeire vonatkozó garancia 

• Plusz költségek merülnek fel a rendszer tisztításával, a ventilátor szervizelésével, valamint beállításával 

kapcsolatban. 

 

 
FIGYELEM: 

 

A BROOKVENT Polska Sp. z o.o. fenntartja magának a jogot a berendezés műszaki adatainak megváltoztatására, 

valamint a műszaki dokumentáció módosítására előzetes bejelentés nélkül. 
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SZÁLLÍTÁS ÉS CSOMAGOLÁS 

 
• A ventilátor szállítása a fuvarozás során felmerülő, normál körülmények között a berendezést védő 

 csomagolásban történik. Nem szabad a ventilátort eredeti csomagolás nélkül szállítani. 

• A ventilátort száraz helyen kell tárolni. 

• Ne hordozza a ventilátort a hálózati/vezérlő kábelnél, a csatlakozó doboznál, a forgórésznél fogva. 

 

 
ÖSSZESZERELÉSRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ 

 
• A berendezés, amelynek része ez a ventilátor, eleget kell tegyen az alábbi irányelvek rendelkezéseinek: 

o Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv 

o 2006/42/EK gépekről szóló irányelv 

o Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv 

• A telepítést megelőzően el kell távolítani a ventilátorról a szennyeződéstől védő ideiglenes elemeket 

(pl. karton, fólia, vakdugók - nem szabad összekeverni a védőburkolatokkal) - Ha fent hagyják őket 

a beindítás idejére, az károsíthatja a készüléket. Meg kell győződni róla, hogy a berendezésen nincsenek 

sérülésnyomok. 

• A ventilátort a talpával vízszintes helyzetbe kell beszerelni, a fejével felfelé, az ábra szerint (a nyilak a levegő 

áramlásának irányát mutatják). A berendezést a külső szerkezetre kell rögzíteni (ajánljuk dedikált tartozékok 

használatát), felhasználva a talpon lévő összes szerelő furatot. Tekintettel a kültéri használatra, megfelelő 

tömítésekkel meg kell akadályozni, hogy a víz átszivárogjon a szerkezet és a talp között. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* A levegő áramlásának helyes 

irányát nyilak mutatják. 

 

• A berendezés tartószerkezetének meg kell tartania a készüléket, amikor az teljes teljesítménnyel üzemel 

(figyelembe kell venni a beindítással, üzemzavarral, a berendezés nem megfelelő használatával járó 

túlterheléseket is). A telepítésnél olyan rögzítő elemeket kell használni, amelyek védettek kilazulás ellen. 

• Megfelelő védőszerkezeteket, fedeleket (a bemeneti, kimeneti oldalon és a mozgó részeken) kell felszerelni, 

ha a gyártó nem alkalmazott ilyeneket. A ventilátor nyitott légbeszívó nyílását védőhálóval kell biztosítani. 

 
Figyelem: A standard módon alkalmazott védőburkolat ellenére a berendezést úgy kell beépíteni, hogy ne 

lehessen hozzáférni a berendezéshez (a forgólapátokhoz) a légbelépő nyílás felől. 
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• Ajánlott a ventilátorból/ventilátorba átvivő rezgéseket eszközöket alkalmazni. 

• Ajánlott a ventilátor belépőnyílása és az olyan akadályok, mint könyök, szűkítő, szűrő, fal, valamint a 

szállított médium kilépő nyílása között megfelelő távolságot biztosítaniamely a belépőnyílás átmérőjének 

háromszorsa, 

• A ventilátor telepítése után el kell készíteni az elektromos bekötéseket, és ellenőrizni kell a forgórész 

forgásirányát az „elektromos bekötések” részben megadott pontok előírásainak megfelelően. 

• Biztosítani kell, hogy semmilyen idegen anyag (pl. a szereléshez használt alkatrész, szerszám) ne legyen a 

ventilátor belsejében vagy közelében, a rotor nincs-e leblokkolva, valamint, hogy a ventilátor megfelelően 

védve van-e a telepítés befejezése után (többek között, hogy be lett-e zárva, és rögzítve lett-e a csésze, a 

kötődoboz, meghúzták-e a kötőelemeket). 

 
ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 

 

• Bármilyen művelet megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy a tápfeszültséget lekapcsolták. 

• Az összes elektromos bekötést kizárólag megfelelő jogosultsággal (SEP) rendelkező személy kivitelezheti. 

• Ajánljuk olyan szervizkapcsolók használatát, amelynek érintkezői között a távolság 3 mm. 

• Ajánljuk látható helyen, a ventilátortól és a vezérlőtől 1 m távolságban a szervizkapcsoló beépítését. 

• Ajánlott védelmek: 

EC osztályozás: 

1). BMV 1.9: C 2A 

2). BMV 2.2: C 4A 

3). BMV 2.5: C 6A 

Az EC vezérlőhöz külön biztosítékot kell beépíteni, a CSR sorozatú, Brookvent B 2A biztosítékot ajánlunk, 

azonban, ha egyszerűbbé szeretnék tenni a rendszert, lehet ugyanolyan biztosítékot használni, mint a motorhoz. 

AC osztályozás: 

1). BMV 1.9: C 4A 

2). BMV 2.2: C 6A 

3). BMV 2.5: C 10A 

CSR-B sorozatú Brookvent vezérlős AC rendszerekben egy biztosítást kell beépíteni a vezérlő előtt, ez fogja 

védeni a motort és a vezérlőt. 

• A tápfeszültség bekötéséhez 3x1,5 mm
2
 vezetéket javasolunk. A kábelezés méreteinek elégnek kell lenni ahhoz, 

hogy kiszolgálja a 3% érték alatti névleges feszültségesést az indítás fázisában. 
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 EC  

 

 

 
Tápfeszültség 

• L – Barna/Fázis 

• N – Kék/Semleges 

• PE – Zöld-Sárga/Földelés 

 

Vezérlés 

• Vörös / Kimenet +10 V 

• Kék / Földelés 

• Sárga / Kimenet 0-10 V 

• Fehér / Tacho kimenet 

 

FIGYELEM! Az EC motoroknál a betáplálást közvetlenül a hálózatra kötjük! Nem szabad a tápfeszültség vezetékeit 

a vezérlőre kötni! 

 

 
 AC  

 

 

 
 

• L – Kék/Semleges 

• N – Fekete/Fázis 

• PE – Zöld-Sárga/Földelés 

Vörös / Kimenet +10 V 

Kék / Földelés 

Sárga / Kimenet 0-10 V 

Fehér / Tacho kimenet 
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ELSŐ BEINDÍTÁS 

 

• Győződjön meg róla, hogy a ventilátor közvetlen közelében nincs laza elem, amit beszívhatna. 

• Győződjön meg róla, hogy semmi nem súrlódik a rotorhoz, és semmi nem is blokkolja azt. 

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék jól van rögzítve. 

• Győződjön meg róla, hogy az összes kábel jól van bekötve, és védve van kiszakadás ellen. 

• Ellenőrizze, hogy a betápláló hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik az adattáblán megadott 

névleges adatokkal. 

• Beindításkor: 

o ellenőrizze, hogy a rotor lapátjai a házon megjelölt irányban forognak-e 

o ellenőrizze, hogy nem keletkezik-e nem kívánt vibráció 

 

 

KARBANTARTÁS 

 

• Mielőtt bármilyen műveletbe fog, le kell kapcsolni a tápfeszültségről a berendezést, és meg kell győződni 

róla, hogy senki sem kapcsolja vissza a berendezést, sem véletlenül, sem szándékosan. 

• Ellenőrizni kell: 

o az összes elektromos csatlakozás állapotát 

o a rögzítések és csatlakozások állapotát 

o a rotorlapátok állapotát 

• A ventilátor felülvizsgálatának ajánlott időpontjai: 

o új beruházások esetén az üzembe helyezést követő három hónap után 

o az üzembe helyezést követő hat hónap után és fél évenként 

• Ha a szemlék keretében nem állapítottak meg semmilyen hibát, az üzembe helyezést követően évenként 

ecsettel vagy porszívóval meg kell tisztítani a rotor lapátjait és a házat 

 
 

HULLADÉKKEZELÉS 

 
Az elhasználódott eszközt megfelelő hulladékkezelő konténerekbe kell elhelyezni, vagy hulladékok feldolgozásával 

foglalkozó vállalkozásnak kell leadni. 

 
 

GARANCIA 

 
Jelen használati utasítás a berendezés biztonságos körülmények közötti szállításához, beszereléséhez, valamint 

üzemeltetéséhez szükséges információkat tartalmazza. Ha figyelmen kívül hagyják a jelen használati utasításban 

található tudnivalókat, valamint nem megfelelően telepítik a berendezést, az a vele járó garancia elvesztését 

vonhatja maga után. 

 
A BROOKVENT Polska nem vesz figyelembe semmilyen olyan esetleg bekövetkező, közvetlen vagy közvetett kárt, 

ami a helytelen telepítés miatt jött létre, vagy amiatt, hogy a berendezést tapasztalatlan vagy jogosultsággal nem 

rendelkező személyek telepítették. A vásárláskor meg kell győződni róla, hogy a berendezés komplett, és megfelel 

a leírásnak. Bármilyen esetleges vita elbírálása az Általános Vásárlási Feltételek (ÁVF), valamint az Általános 

Garanciális Feltételek (ÁGF) alapján történik, amelyek a www.brookvent.co.hu weblapon érhetők el. 
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Modell 
 

BMV 1.9 AC …………………………………………….. 
 

BMV 1.9 EC …………………………………………….. 
 

BMV 2.2 AC …………………………………………….. 
 

BMV 2.2 EC …………………………………………….. 
 

BMV 2.5 AC …………………………………………….. 
 

BMV 2.5 EC …………………………………………….. 

KAPCSOLAT 

Kościuszki 14-16 
Oborniki Śląskie 55-120 

FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA JÁRULÉKOS KÁROK ESETÉN 

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen használati utasítás feltételeinek megsértése, a ventilátor rendeltetésétől 

eltérő használata vagy brutális fizikai beavatkozás miatt emberi egészségben vagy a berendezésben bekövetkezett 

károkért. 

A közvetett károk (például újabb felszerelés és bekötés) nem térítendők meg. 

A szerelési, elektromos és beállítási munkák minőségéért a garanciális felelősséget annak a szervezetnek kell 

vállalnia, amely az adott munkát végezte. 

 
ÁTVÉTELI TANÚSÍTVÁNY 

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a jelen termék megfelel az Energiahatékonysági irányelv (ErP) 

rendelkezéseinek, valamint a CE jelölés területén érvényes követelményeknek. 

 

 

 
A ventilátor üzemeltethetőnek minősített. 

 

 

Gyártási dátum: 

Az átvételt felügyelő személy bélyegzője: 

Értékesítő: BROOKVENT sp. z o.o. 

Eladás dátuma: 

GARANCIALEVÉL: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

info@brookvent.co.hu 
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