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	Potrubní klimatizační jednotky Vento jsou vyrobeny v souladu s platnými českými a evropskými předpisy  
 a technickými normami.

	Potrubní jednotky Vento musí být instalovány a užívány pouze v souladu s touto dokumentací.  
 Za škody vzniklé jiným použitím výrobce neodpovídá a veškerá rizika nese kupující.

	Montážní a provozní dokumentace musí být dostupná obsluze a servisu. Je vhodné ji umístit v blízkosti   
 instalované potrubní jednotky Vento.

	Při manipulaci, montáži, elektrickém zapojení, uvádění do provozu, jakož i opravách a údržbě zařízení je nutné  
 respektovat platné bezpečnostní předpisy, normy a obecně uznávaná technická pravidla. 

 Zejména je nutné použití osobních ochranných pracovních prostředků (rukavice) při jakékoliv    
 manipulaci, montáži, demontáži, opravě či kontrole z důvodu přítomnosti ostrých hran a rohů.    
 Veškerá připojení zařízení musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám a předpisům.

	Změny a úpravy jednotlivých komponent potrubního systému Vento, které by mohly mít vliv na bezpečnost  
 a správnou funkci jsou zakázány.

	Před instalací a použitím je nutné se seznámit a respektovat  pokyny a doporučení uvedené v následujících   
 kapitolách.

	Potrubní klimatizační jednotky Vento včetně jejich dílčích součástí nejsou svou koncepcí určeny  
 k přímému prodeji koncovému uživateli. Každá instalace musí být provedena na základě odborného   
 projektu kvalifikovaného projektanta vzduchotechniky, který je odpovědný za správný výběr komponent  
 a soulad jejich parametrů s požadavky na danou instalaci. Instalaci a spouštění zařízení smí provádět   
 pouze odborná montážní firma s oprávněním dle obecně platných předpisů.

	Při likvidaci komponent a materiálů je nutné dodržovat příslušné předpisy o životním prostředí a o likvidaci 
  odpadů. V případě konečné likvidace je zapotřebí postupovat podle zásad diferencovaného sběru. Kovové díly 
 doporučujeme odevzdat do sběren kovového odpadu k sešrotování, ostatní díly likvidovat dle pravidel  
 separovaného sběru.

	Další informace naleznete v katalogu Potrubní jednotky a v návrhovém software AeroCAD.

	Aktuální verze dokumentu je dostupná na internetové adrese www.remak.eu

Obecné informace
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Střešní ventilátory RF
Základní technické informace

Informace od výrobce
Střešní radiální ventilátor s vertikálním výfukem je určen 
k odsávání vzduchu z normálních prostor v podmínkách 
dle kapitoly Užití a pracovní podmínky. 
Při volbě ventilátoru pro požadovaný průtok a tlak platí 
obecně pravidlo, že větší ventilátory s vyšším počtem 
pólů dosahují požadované parametry při nižších otáč-
kách, což přináší nižší hluk a vyšší životnost. 
Standardně vyráběná rozměrová a výkonová řada jed-
nofázových i třífázových ventilátorů RF umožňuje pro-
jektantům ideálně optimalizovat všechny parametry pro 
průtok vzduchu od 300 m3/h až do 14.000 m3/h. 
Ventilátor s vhodným (volitelným) střešním nástavcem 
lze umístit na ploché i šikmé střechy.
 Při likvidaci komponent a materiálů je nutné dodržo-
vat příslušné předpisy o životním prostředí a o likvidaci 
odpadů. V případě konečné likvidace je zapotřebí 
postupovat podle zásad diferencovaného sběru. Kovo-
vé díly doporučujeme odevzdat do sběren kovového 
odpadu k sešrotování, ostatní díly likvidovat dle pravidel 
separovaného sběru. 
 Změny a úpravy výrobku nebo jeho použití, které by 
mohly mít vliv na bezpečnost a správnou funkci jsou 
zakázány. 

Užití a pracovní podmínky
 Zařízení lze bez doplňujících opatření použít v pro-
storech normálních (IEC 60364-5-51, resp.  
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-1 ed. 2) s rozší-
řením na venkovní prostory a prostory nechráněné před 
atmosférickými vlivy s rozsahem teplot v rozmezí  
-30 až +40 °C.
 Ventilátor smí přepravovat vzduch bez pevných, 
vláknitých, lepivých, agresivních a výbušných příměsí. 
Vzdušina nesmí obsahovat chemické látky, které způ-
sobují korozi nebo rozkládají zinek, hliník nebo plasty. 
Maximální přípustná teplota dopravovaného vzduchu 
nesmí překročit +40 °C (u třífázových ventilátorů), resp. 
+60 °C (u jednofázových ventilátorů). 
 Ventilátory RF mohou být provozovány, přepravová-
ny a skladovány pouze v základní horizontální poloze 
(sání zespod). 

Ochrana elektromotoru
 U všech motorů je standardně zajištěna trvalá kon-
trola vnitřní teploty motoru. Limitní povolená teplota je 
registrována pomocí termokontaktů, které jsou uloženy 
ve vinutí elektromotoru a které po zapojení do řídicího 
okruhu ochranného stykače chrání motor před přetíže-
ním, výpadkem jedné fáze sítě, pevným zabrzděním 
motoru, přerušením proudového okruhu ochrany a před 
nadměrnou teplotou dopravovaného vzduchu. Tepelná 
ochrana termokontakty, při jejich správném zapojení, je 
komplexní a spolehlivá. Je nezbytná zejména u motorů 
s regulací otáček a u motorů s častým rozběhem nebo 
externí tepelnou zátěží dopravovaným vzduchem. 

Sériový termokontakt (samočinný)
Tepelný kontakt motoru zapojený v sérii s vinutím se 
rozpojí a přeruší napájení motoru, jestliže teplota vinutí 
překročí +130 °C. Při ochlazení se kontakt automaticky 
sepne a ventilátor se rozběhne. Sériový termokontakt 
mají všechny ventilátory velikosti RF 40/xx   
a RF 56/31-4E.
Pozor na případné automatické spuštění ventilátoru 
při servisu! Při zásahu do ventilátoru (odkrytí výfu-
kových „kapes“) nutno odpojit napájení!
Použitelnost tohoto provozního chování (nesignalizo-
vané vypnutí) musí být vyhodnocena v rámci projektu 
vzduchotechniky. 
Vyvedený termokontakt (ovládací)
Ventilátor osazený termokontaktem vyvedeným do 
svorkovnice (svorky TK-TK) musí být připojen k dopo-
ručenému ochrannému zařízení. Po překročení kritické 
teploty ve vinutí motoru termokontakt rozpojí ovládací 
obvod ochranného zařízení, které přeruší napájení mo-
toru. Opětné zapnutí motoru musí být podmíněno zása-
hem obsluhy a kontrolou a eliminací příčin ochranného 
vypnutí. Opakované spouštění bez odstranění příčiny 
přehřívání způsobuje zkrácení životnosti výrobku, příp. 
může vést až ke zničení motoru.
Vyvedeným termokontaktem jsou osazeny všechny 
ventilátory s výjimkou rozměrové řady RF 40/.. a RF 
56/31-4E. 
Maximální trvalé zatížení termokontaktů při 250V/50Hz 
(cos f 0,6) je 1,2 A (resp. 2 A při cos f 1,0).
Elektromotory s vyvedeným termokontaktem není 
možné (bezpečné) chránit pouze konvenční proudově 
závislou ochranou! Pouze ochrana termokontakty je 
komplexní, protože ošetřuje také vysokou teplotu okolí 
/ vzduchu.
Správné použití teplotně závislé ochrany je nejdůležitěj-
ší podmínkou platnosti záruky.

Ochrana živých a neživých částí
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
Je realizována:
 krytím   dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (412.2)
 izolací   dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (412.1)
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
Samočinným oddělením od zdroje (není součástí výrob-
ku, musí být realizováno při instalaci zařízení).
Doplňková ochrana pospojováním neživých částí:
 Motor
Ochranná svorka pro spojení motoru s ochranným 
vodičem je umístěna uvnitř svorkovnicového krytu a je 
označena nápisem PE. 
 Tělo ventilátoru
Veškeré díly těla ventilátoru jsou vodivě propojeny. Zá-
kladna je od výrobce propojena s tělem samostatným 
zemnícím vodičem žlutozelené barvy. Pro připojení 
zemnícího vodiče je z boku na těle ventilátoru (z vnější 
strany) připraven šroub M6 s maticí a vějířovými pod-
ložkami (obrázek 11).
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Střešní ventilátory RF
Expedice a manipulace

Informační a bezpečnostní štítky
 Na horním krycím víku nad motorovým prostorem je 
umístěn štítek s výstražnou značkou s významem „Vý-
straha – riziko úrazu elektrickým proudem“.
 Na výfukové kapse z boku v horní části je umístěn 
štítek „směr proudění“ - směr šipky vzhůru.
 Zemnící šrouby jsou označeny štítkem uzemnění.
 Na rubové straně víka svorkovnicové krabice je 
umístěn štítek zapojení.
 Na konzole motoru je umístěn štítek se symbolem 
směru otáčení. 
 Na nosné bočnici vedle manipulačních otvorů je 
umístěn štítek se symbolem jeřábového háku.

Seznam náležitostí pro expedici, 
dokumentace
Balení výrobku obsahuje spolu s ventilátorem:
 těsnící páska určená k utěsnění základny ventilátoru 
a střešního nástavce
 2 ks plastových ucpávek pro utěsnění zvedacích děr
 4 ks šroubů M8×30 s podložkami
 4 ks plastových krytek šroubů M8
K balení je dodatečně přikládáno:
 montážní návod
Balení (provedení)
RF 40: box z pětivrstvé lepenky
RF 56: box z pětivrstvé lepenky
RF 71: box z pětivrstvé lepenky
RF 100: na paletě s laťovou ohrádkou

Transport a skladování
Skladování
Skladovat v krytých prostorech ve kterých:
 max. relativní vlhkost vzduchu nepřekračuje 85 % 
 nedochází ke kondenzaci vlhkosti 
 se teplota pohybuje v rozmezí -20°C až +40°C 
 do zařízení nesmí proniknout prach, plyny a páry 
žíravin nebo jiné chemické látky způsobující korozi kon-
strukčních částí a vybavení zařízení 
Stohování 
RF 40: max. 4 vrstvy na pevné paletě  
(paleta 800x1200: 4 ks/vrstva)
RF 56: max. 3 vrstvy na pevné paletě  
(paleta 800x1200: 2 ks/vrstva)
RF 71: max. 2 vrstvy na pevné paletě (paleta 800x1000: 
1 ks/vrstva nebo paleta 1000x1600: 2 ks/vrstva)
RF 100: max. 2 ks balení (paleta s ohrádkou 
1440x1200x1100)
Přeprava a manipulace
 Pro přepravu, zvedání a manipulaci smí být použito 
pouze prostředků k tomu určených. 
 Přeprava výrobku je možná pouze v zabaleném sta-
vu na paletě. 
 Na místo určení je možné výrobek zvedat v rozbale-
ném stavu. Za tímto účelem je možno využít otvorů  
Ø 29 mm v horní části ventilátoru určených pro jeřábo-
vé háky nebo pro ruční manipulaci pomocí zavěšení na 
tyč (obrázek 2). 

 V závislosti na hmotnosti lze zařízení přepravovat 
ručně, podmínkou je použití osobních ochranných pra-
covních prostředků. Nezvedejte ani nepřenášejte venti-
látor za výfukové kapsy!
 Pozor zvýšené riziko poškození výrobku v rozbale-
ném stavu!
 Při každé manipulaci dbejte zvýšenou pozornost na 
riziko pádu a následného poškození výrobku! 

Obrázek 2 – přeprava pomocí tyče D28 (3/4“)

Obrázek 1 – informační a bezpečnostní štítky
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Střešní ventilátory RF
Montáž

Pravidla umístění
 Místo instalace musí splňovat podmínky vymezené 
pro dané zařízení (viz kap. Užití a pracovní podmínky, 
poloha).
 Za účelem prací montáže, údržby anebo opravy 
musí být zajištěn bezpečný přístup k zařízení.
 Ventilátor je určen pro umístění na střešní nástavec, 
včetně jeho šikmých variant.
 Ventilátory RF mohou pracovat pouze ve vodorovné 
poloze (tzn. osa otáčení je ve vertikální poloze). Maxi-
málně přípustný sklon ventilátoru od vertikální osy: 
 - výfukové otvory napříč sklonu střechy: max. 5° 
 - výfukové otvory podél sklonu střechy: max. 5°

Kontrola před montáží
Před montáží je nutno ventilátor pečlivě prohlédnout, 
zejména byl-li delší dobu skladován. Především je třeba 
prohlédnout, zda není některý díl poškozen, zda jsou  
v pořádku izolace kabelů a zda se rotující části venti-
látoru volně otáčejí. Rovněž je nutno zkontrolovat, zda 
nejsou nežádoucí předměty v potrubí, ke kterému je 
ventilátor připojován. 
Pro správnou identifikaci výrobku sledujte značení uve-
dená na výrobním štítku.
Montáž ventilátoru
 Je-li součástí instalace vzduchotechnické příslušen-
ství (podtlaková klapka, tlumící vložka, prodlužovací díl 
potrubí apod.), připevněte jej zespod k základně ventilá-
toru do připravených a tomu určených matic.  
Za tímto účelem položte ventilátor na jeho bočnici – aby 
se zabránilo poškrábání, položte jej na čistou, hladkou 
plochu (např. kartónová lepenka).
 Součástí střešního nástavce je izolační deska, kte-
rou nalepte na spodní část základny ventilátoru. Zabrá-
níte tak vzniku kondenzace. Vyřízněte otvor v sání pod 
difusorem.
 Na styčnou plochu střešního nástavce po celé délce 
obvodu nalepte přiložené těsnění. Kontaktní plocha 
musí být rovná a čistá, nerovnost vede k pnutí a vyo-
sení kola, netěsnost přináší nasávání vlhkosti dovnitř 
vzduchotechnického potrubí.
 Na připravený nástavec umístěte odpovídající venti-
látor (použijte vhodné zvedací zařízení). 
 Pomocí přiložených šroubů M8x30 a těsnících pod-
ložek ventilátor připevněte k nástavci.
 Zakryjte hlavy šroubů krytkami. 
 Demontujte horní krycí víko ventilátoru (viz str. 13).
 Pro snadnější přístup ke svorkovnici u třífázových 
motorů demontujte postranní výfukovou kapsu  
(viz str. 13).

Obrázek 3 – Max. odklon ventilátoru od svislé osy

Obrázek 4 – spojení ventilátoru s nástavcem

 Střešní ventilátory smí být umístěny pouze na pevné 
konstrukci, vhodné k přenosu hmotnosti ventilátoru  
a odolné povětrnostním vlivům, které lze předpokládat  
v místě instalace.
 Odváděnou vzdušinu může ventilátor volně nasávat 
z prostoru nebo může být napojen na vzduchotechnic-
ké potrubí. Připojené potrubí nesmí být zavěšeno za 
ventilátor, jinak může dojít k deformacím ventilátorové 
základny. Pro připojení potrubí k ventilátoru použijte tlu-
mící vložku.
 Pro zamezení samotížného proudění se na sání 
ventilátoru připojuje samočinná přetlaková klapka. Vol-
né proudění může na chladných částech ventilátoru 
vyvolávat kondenzaci a její stékání dolů.
 U špatně provedené instalace může podtlak na stra-
ně sání ventilátoru (vč. střešního nástavce) vyvolávat 
nasávání vlhkosti vzniklými netěsnostmi.

Postup montáže
Montáž ventilátoru je rozdělena do několika následují-
cích částí rozdělených vždy podle požadované profese 
montážního dělníka a logického sledu operací.
Bezpečnostní pokyny pro montáž
 Místo montáže zajistěte pro bezpečný pohyb (např. 
předepsané lešení). 
 Používejte vhodné montážní pomůcky a jejich 
zabezpečení proti pádu ze střechy.
 Dbejte obecných bezpečnostních pravidel a pokynů 
uvedených v provozním řádu zařízení, příp. objektu  
a vazačských pravidel pro jeřáby a výškové práce. 

plastová krytka šroubu

šroub M8 x 30

podložka D8
těsnicí plastová podložka
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Střešní ventilátory RF
Elektrické připojení

Elektrické připojení
 Elektrickou instalaci může provádět pouze pracovník 
s oprávněním podle platných předpisů. 
 Popis ochranného pospojování je uveden v kapitole 
Ochrana živých a neživých částí (strana 3).

Regulace
Regulace jednofázových ventilátorů
 plynulá (tyristorová) regulace např. PE2,5
 napěťová regulace např. TRN-E nebo TRRE
Regulace třífázových ventilátorů
 Třífázové ventilátory jsou standardně poháněny asyn-
chronními IEC motory s kotvou nakrátko. Otáčky moto-
ru lze regulovat změnou frekvence pomocí frekvenční-
ho měniče. Doporučujeme, aby propojení frekvenčního 
měniče s ventilátorem bylo provedeno stíněným vodi-
čem, bylo co nejkratší a v souladu s dokumentací  
k frekvenčním měničům. Silové a ovládací kabely by 
měly být vedeny odděleně.
Upozornění: Při použití ventilátorů s frekvenčními 
měniči typu 1×230 V/3×230 V, což je standard Re-
mak, do výkonu 0,75 kW, je nutno provést přepojení 
motoru na napěťovou soustavu AC 3×230V – Δ  
a prověřit, příp. upravit nastavení nominálních 
hodnot motoru ve frekvenčním měniči! Požadavky 
na zapojení uvádí tabulky 1, 2 a kapitola Uvedení 
třífázového ventilátoru do provozu s frekvenčním 
měničem. Frekvenční měnič zajišťuje nadproudovou 
ochranu ventilátoru odpojením přívodu. Pro opětné 
spouštění ventilátoru je nutno na měniči potvrdit odstra-
nění poruchového stavu. 

Svorkovnice
a) u jednofázových motorů je připojení ukončeno při-
pojovací svorkovnicí s krytím IP 54. Připojovací svorky 
jednofázových motorů jsou typu Wago  
b) Třífázové provedení má svorkovnici řešenou na těle 
motoru. Připojení na šroubové svorníky.
Všechny svorkovnicové skříně jsou osazeny plastovými 
kabelovými vývodkami (průchodkami).
 Před zapojením prověřte napájecí soustavu, zda se 
shoduje s údaji uvedenými na výrobním štítku.
 Oběžné kolo volně protočte rukou a zkontrolujte vol-
nost otáčení. Zkontrolujte, zda nevykazuje vůle.

Obrázek 5 
1

2

3x 400V/50Hz + PE

3x 400V/50Hz + PE

3x 230V/50Hz + PE *)

RF 71/50-4D
RF 100/56-4D
RF 100/63-6D
RF 100/71-6D

RF 56/31-4D
RF 56/35-4D 
RF 56/40-4D 
RF 71/45-4D  
RF 71/50-4D
RF 71/50-6D
RF 100/56-6D
RF 100/56-4D
RF 100/63-6D
RF 100/71-6D

RF 56/31-4D
RF 56/35-4D 
RF 56/40-4D 
RF 71/45-4D  
RF 71/50-6D
RF 100/56-6D

FM 
(frekvenční měnič)

FM 
(frekvenční měnič)

IP54

Obrázek 7 – zapojení Y/Δ na svorkovnici 3f motoru s frekvenčním měničem, krytí IP21 (RFFMIMxxxx20) 

Obrázek 6 – zapojení Y/Δ na svorkovnici 3f motoru

 Proveďte připojení pří-
vodního kabelu a kabelu 
tepelné ochrany do svor-
kovnice (svorky termo-
kontaktů obsahují pouze 
motory s vyvedeným ter-
mokontaktem, viz str. 3). 
Připojování ke svorkám 
se provádí dle popisu na 
kabelech elektromotoru ve 
svorkovnici nebo dle popi-

su svorek anebo dle obrázku na víčku svorkovnice. 
Přitom dbejte následujícího:
 Respektujte schéma připojení motorů (obrázky 8, 9)
 Prověřte, zda je třífázový motor regulován frek-
venčním měničem. Tabulka 1 uvádí, zda je zapojení 
mezi frekvenčním měničem, který je dodáván jako 
příslušenství, a ventilátorem 3×400 V – Y nebo  
3×230 V – Δ. Třífázové motory jsou ve výrobě vždy 
zapojeny na napětí 3x400V – Y, v případě ovládání 
ventilátoru přes frekvenční měnič se zapojením 
3×230V – Δ (výkon motoru do 0,75 kW), je nutno 
provést přepojení ve svorkovnici na motoru do 
trojúhelníku! Ventilátory s motorem 1,5 kW a více 
zůstávají vždy v zapojení 3×400V – Y. 

 Kabely elektroinstalace se ke svorkovnici přivádí 
kabelovou chráničkou vedoucí vnitřním prostorem ven-
tilátoru a dále volně střešním nástavcem do větraného 
prostoru. Přívodní kabel a kabel tepelné ochrany se 
musí vést samostatně (obrázky 11, 12).
 Kabel musí být pevně fixován a nesmí svou váhou 
zatěžovat uchycení ve svorkovnici.

*) frekvenční měnič je dodáván jako standardní příslušenství, viz tabulka 1, str. 9

s frekvenčním měničem, krytí IP54 (RFFMIBxxxx50)
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Střešní ventilátory RF

Obrázek 9 – schéma el. zapojení RF s frekvenčním měničem (a) a s napěťovým regulátorem (b)

Obrázek 8 – základní schéma el. zapojení RF

jednofázový motor
ventilátoru

TB – svorka napájení jednofázového motoru  
(1f – 230V/50Hz)

TK –  svorky termokontaktu motoru

U1, U2 – svorky napájení jednofázového motoru 
(1f - 230V/50Hz)

PE – svorka pro ochranný vodič

TK – svorky termokontaktu 
motoru
U1, V1, W1 – svorky napájení 
třífázového motoru  
(3f - 400V/50Hz)
PE – svorka pro ochranný vodič

jednofázový motor
ventilátoru

třífázový motor
ventilátoru

Elektrické připojení

frekvenční měnič

motor

MANS

napěťový regulátor TRN-E

vzdálený ovladač ORe 5jednofázový motor ventilátoru

třífázový  
motor ventilátoru 

3 x 400 V

a) napěťový regulátor TRN-E b)  frekvenční měnič FC101 Basic 3F
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Střešní ventilátory RF
Elektrické připojení

Obrázek 10 – schéma el. zapojení RF s frekvenčním měničem

frekvenční měnič

motor

MANS

vzdálený ovladač ORe 5

třífázový  
motor ventilátoru 

3 x 230 V

a) Frekvenční měnič FC051 Micro 1F b) Frekvenční měnič FC051 Micro 3F
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Střešní ventilátory RF

 Dimenzování vodičů musí zohledňovat proudový od-
běr zařízení i celkovou délku vodiče. Pro připojení elek-
tromotorů ventilátorů doporučujeme následující kabely:
HO5VVH2–F 2Ax0,75  okruh termokontaktů
CYKY 3Cx …    napájení 1 fázových  
     motorů
CYKY 4Bx …   napájení 3 fázových  
     motorů, bez regulace  
     (ON/OFF)
CYKFY 4Bx … / CMFM 4Bx … stíněný, napájení  
     3 fáz. motorů,  
     regulace přes FM

Elektrické připojení

Tabulka 1 – zapojení, ochrana a regulace

(*) Napěťová soustava: 3x 230V +PE/50Hz, 3x 400V+PE/50Hz  
(**) Zapojení motoru se standardně dodávanou regulací jako příslušenství

 Pokud se ventilátor reguluje pomocí elektronických 
komponentů (např. ovládače PE nebo frekvenční mě-
nič), je nutno zabránit elektromagnetickým rušivým 
vlivům (EMC). Pro propojení ventilátoru s frekvenčním 
měničem použijte předepsaný stíněný kabel 
 Schéma zapojení ventilátoru s předřazenými prvky 
(ochranná relé, regulátory, řídicí jednotky) jsou součástí 
montážního návodu, příp. projektu z AeroCADu těchto 
předřazených prvků. 
 Odstraňte cizí předměty z prostoru ventilátoru.
 Nasaďte a připevněte výfukovou kapsu zpět.
 Zkontrolujte ochranné pospojování ochrannými  
 vodiči.

Ventilátor
Proud 
motoru 

 (A)

Start.  
proud  
(IA/IN)

Ochrana motoru 
termokontaktem 

(TK)

Kondenzátor  
(µF)

Ovládání bez  
regulace

Ovládání  
s regulací

Jednofázové motory (1x230V+N+PE/50Hz)

RF 40/19-2E 0,24 0,5 sériový TK 2 vypínač TRN 2E, TRRE 2, PE-2,5

RF 40/22-2E 0,4 0,8 sériový TK 2,5 vypínač TRN 2E, TRRE 2, PE-2,5

RF 40/25-2E 0,9 1,7 sériový TK 6 vypínač TRN 2E, TRRE 2, PE-2,5

RF 40/28-4E 0,5 1,2 sériový TK 4 vypínač TRN 2E, TRRE 2, PE-2,5

RF 56/31-4E 0,6 1,2 sériový TK 4 vypínač TRN 2E, TRRE 2, PE-2,5

RF 56/35-4E 1,7 3,7 vyvedený TK 6 STE TRN 2E, TRRE 2+STE, PE-5+STE

RF 56/40-4E 1,8 5 vyvedený TK 10 STE TRN 2E, TRRE 2+STE, PE-5+STE

Ventilátor
Proud  
motoru 

 (A)

Start.  
proud  
(IA/IN)

Ochrana motoru  
termokontaktem 

(TK)

Ovládání  bez 
regulace

Třífázové motory – ovládání bez regulace  (Y 3x400V +PE/50Hz)

RF 56/31-4D 0,4 4,4 vyvedený TK STD (Y 3x400V)

RF 56/35-4D 0,7 5,2 vyvedený TK STD (Y 3x400V)

RF 56/40-4D 1,3 5,2 vyvedený TK STD (Y 3x400V)

RF 71/45-4D 1,9 6 vyvedený TK STD (Y 3x400V)

RF 71/50-4D 2,7 6 vyvedený TK STD (Y 3x400V)

RF 71/50-6D 1,2 4,7 vyvedený TK VSD required 1)

RF 100/56-4D 4,8 7 vyvedený TK STD (Y 3x400V)

RF 100/56-6D 1,7 4,7 vyvedený TK VSD required 1)

RF 100/63-6D 3,1 5,5 vyvedený TK STD (Y 3x400V)

RF 100/71-6D 4,5 6,5 vyvedený TK VSD required 1)

Ventilátor
Výkon 
měniče 

kW

Frekvenční měnič IP21 (FC 051) Frekvenční měnič IP54 (FC 101)

Zapojení motoru  
s regulací **) Frekvenční měnič Zapojení motoru  

s regulací **) Frekvenční měnič

Napěťová 
soustava *)

Proud  
(A)

Označení frek-
venčního měniče Napájení Max. vstupní  

proud (A)
Napěťová  

soustava *)
Proud 

(A)
Označení  

frekv. měniče Napájení Max. vstupní 
proud (A)

Třífázové motory – ovládání  regulací  (Δ  3x230V +PE/50Hz nebo  Y 3x400V+PE/50Hz)

RF 56/31-4D 0.37 Δ 3x230V 0,8 RFFMIM031A20 1x 230V 6,1 Y 3x400V 0,4 RFFMIB073B50 3x 400V 2,1

RF 56/35-4D 0.37 Δ 3x230V 1,3 RFFMIM031A20 1x 230V 6,1 Y 3x400V 0,7 RFFMIB073B50 3x 400V 2,1

RF 56/40-4D 0.75 Δ 3x230V 2,6 RFFMIM071A20 1x 230V 11,6 Y 3x400V 1,3 RFFMIB073B50 3x 400V 2,1

RF 71/45-4D 0.75 Δ 3x230V 3,3 RFFMIM071A20 1x 230V 11,6 Y 3x400V 1,9 RFFMIB073B50 3x 400V 2,1

RF 71/50-4D 1.5 Y 3x400V 2,7 RFFMIM153B20 3x 400V 5,9 Y 3x400V 2,7 RFFMIB153B50 3x 400V 3,5

RF 71/50-6D 0.37 Δ 3x230V 2,2 RFFMIM031A20 1x 230V 6,1 Y 3x400V 1,2 RFFMIB073B50 3x 400V 2,1

RF 100/56-4D 2.2 Y 3x400V 4,8 RFFMIM223B20 3x 400V 8,5 Y 3x400V 4,8 RFFMIB223B50 3x 400V 4,7

RF 100/56-6D 0.75 Δ 3x230V 2,9 RFFMIM071A20 1x 230V 11,6 Y 3x400V 1,7 RFFMIB073B50 3x 400V 2,1

RF 100/63-6D 1.5 Y 3x400V 3,1 RFFMIM153B20 3x 400V 5,9 Y 3x400V 3,1 RFFMIB153B50 3x 400V 3,5

RF 100/71-6D 2.2 Y 3x400V 4,5 RFFMIM223B20 3x 400V 8,5 Y 3x400V 4,5 RFFMIB223B50 3x 400V 4,7

1) V souladu s nařízením ErP 2013 je vyžadován provoz s regulací (frekvenčním měničem)
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Střešní ventilátory RF
Instalace a uvedení do provozu

Uvedení do provozu
 Uvádět zařízení do provozu smí pouze vyškolený 
personál. 
 Při uvádění do provozu dbejte bezpečnostních před-
pisů a postupů uvedených v tomto návodě. 
 Pozor nebezpečí poranění rotujícími částmi!
 Vyhněte se kontaktu s vyfukovaným vzduchem.

Obrázek 14 – otevření klapky imbusovým klíčem č.6

Při prvním uvedení do provozu prověřte:
 U třífázových ventilátorů zkontrolujte správný směr 
otáčení oběžného kola dle šipky na těle ventilátoru. 
Krátkým impulsem přiveďte napětí k ventilátoru. Imbu-
sový klíč č.6 nasaďte do otočného čepu klapky (bočním 
otvorem výfukové kapsy) a jemným pohybem otevřete 
klapku. Zkontrolujte směr otáčení - při pohledu shora 
na oběžné kolo je správný směr otáčení proti směru 
hodinových ručiček. V opačném případě má ventilátor 
výrazně nižší vzduchový výkon a může dojít k jeho po-
škození.  Přepólování proveďte změnou dvou fází ve 
svorkovnici. 
 Zapněte ventilátor. Zkontrolujte nepatřičné zvuky, 
zvuky zadrhávání při rozběhu i zastavování kola. Na 
těle ventilátoru se nesmí projevovat žádné významné 
kmity a vibrace.
 Po spuštění ventilátoru je nutno změřit proud, kte-
rý nesmí překročit maximální povolený proud Imax. na 
výrobním štítku. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, 
proveďte dodatečné zaregulování vzduchotechnické 
soustavy (vytvoření umělé tlakové ztráty) nebo proveď-
te změnu nastavení (snížení) frekvence na frekvenčním 
měniči. Zkontrolujte provoz při všech dosažitelných 
stupních otáček. Provozní hodnoty by měly být zazna-
menány do protokolu o uvedení do provozu.
 Zkontrolujte funkci a samotížné zavírání klapek.

Obrázek 13 – uzemnění kapsy (1) a stříšky (2)

Obrázek 11 – vedení kabelů přívodním hrdlem

Obrázek 12 – zemnicí šroub

(1) (2)

Uzemnění zařízení
Ventilátor vodivě propojte s blízkými kovovými kon-
strukcemi. Použijte k tomu určený a označený šroub 
uzemnění. Dimenzování, barva a značení vodiče musí 
odpovídat platným normám.

Kontrola instalace a připojení
Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte:
 Vzduchovod a ventilátor na kompletnost, zkontroluj-
te, zda nedošlo k poškození
 Proveďte kontrolu dotažení všech elektrických částí.
 Proveďte kontrolu zapojení tepelné ochrany motoru 
(dle typu motoru, viz kapitola Ochrana elektromotoru, 
strana 3)
 Prověřte veškerá zavedená bezpečnostní opatření 
(např. izolační odpor uzemnění)
 Došlo-li k poškození povrchu lakovaných dílů, po-
škozená místa ošetřete proti korozi zatřením vhodným 
nátěrem.
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Střešní ventilátory RF
Instalace a uvedení do provozu

Ovládací tlačítka:
[Hand on] 1): spouští motor v ručním režimu a umožňu-
je ovládat měnič kmitočtu pomocí ovládacího panelu 
LCP [Off/Reset]: zastaví motor a provede reset poruchy 
[Auto on]: tlačítko automatického režimu provozu – mě-
nič kmitočtu je ovládán buď pomocí řídicích svorek, 
nebo sériové komunikace. Aktivní tlačítko označuje žlu-
tá kontrolka nad ovládacími tlačítky (další podrobnosti 
viz manuál FM). Při parametrizaci REMAK, je předur-
čen provoz FM v režimu Auto. Při uvádění do provozu 
je nutné stiskem tlačítka [Auto on] režim aktivovat a při 
běžném provozu ovládání z řídicí jednotky nebo ovlada-
če ORe5 vždy musí svítit LED dioda u tohoto tlačítka. 
Postup kontroly a změny parametrů motoru:
 FM musí být připojený na napájecí napětí – svítí 
podsvícení displeje a zelená kontrolka signalizace na-
pájení 
 1x stisknout tlačítko [Menu], (pokud je tlačítko stisk-
nuto více krát, opakuje se nabídka QM1, QM2, číslo 
sady parametru 0-_ cyklus se opakuje) 
 Na displeji se zobrazí nápis QM1, nutno potvrdit stis-
kem tlačítka [OK] 
 Pomocí tlačítek [▲] [▼] vybrat postupně číslo para-
metru 1-20, 1-24, 1-25 a zkontrolovat zobrazenou hod-
notu, zda souhlasí s hodnotou uvedenou v tabulce č.2. 
 V případě, že všechny hodnoty parametrů souhlasí 
s údaji v tabulce č.2 (resp. se štítkem elektromotoru), 
stisknout 1x tlačítko [Back] pro návrat do základního 
menu. 
 V případě, kdy parametry nesouhlasí s tabulkou č.2 
(resp. se štítkem elektromotoru), je postup změny ná-
sledující: 
 Zobrazit parametr 1-20 a stisknout tlačítko [OK], 
zobrazený parametr se rozbliká, pomocí tlačítek [▲] 
[▼] nastavit požadovanou hodnotu dle tabulky č.6 a 
změnu nastavení potvrdit tlačítkem [OK]. Takto postu-
povat i u parametrů 1-24 a 1-25, na které je nutno přejít 
stisky šipek [▲] [▼]. Pro návrat do základního nastave-
ní stisknout 2x tlačítko [Back]. 
Upozornění:
Ke střešním ventilátorům RF s elektromotorem výkonu 
do 0,75 kW (včetně) společnost REMAK dodává (for-
mou položky RFFM …) standardně FM ve variantě s 
jednofázovým napájením (1x230V) a třífázovým výstup-
ním napájením pro motor 3x230V (tabulka 2) a proto 
musí být při instalaci na svorkách elektromotoru prove-
deno přepojení z výchozího zapojení do hvězdy (pro 
standardní síť 3x400V) na zapojení do trojúhelníku  
(obrázek 7).

Obrázek 15 – ovládací panel frekvenčního měniče 

1) V nastavení REMAK je tato funkce blokována

Uvedení třífázového ventilátoru do provozu s frek-
venčním měničem
K regulaci výkonu třífázových střešních ventilátorů řady 
RF jsou použity čtyři výkonové řady frekvenčních měni-
čů (dále FM) Danfoss FC051 (VLT Micro) a tři výkonové 
řady Danfoss FC-101 (VLT HVAC BASIC) s vyšším kry-
tím IP54. Oba typy FM jsou určeny do prostředí s nor-
mální třídou vlivu (ČSN 33 2000-5-51 ed. 3) a každý FM 
daného výkonu může ovládat motory různých nižších 
výkonů. Sada parametrů motoru (proud, výkon) před-
nastavených ve FM je z výroby vždy nastavená na nej-
nižší výkon střešního ventilátoru v dané výkonové řadě. 
Před vlastním spuštěním střešního ventilátoru je nutné 
zkontrolovat, zda souhlasí parametry motoru uvedené 
na štítku elektromotoru (resp. v tabulce 2) s nastavením 
sady parametrů FM, příp. je nutno nastavení upravit 
prostřednictvím ovládacího panelu FM. Jedná se o tyto 
parametry: 
 výkon motoru – číslo parametru 1-20 
 proud motoru – číslo parametru 1-24 
 jmenovité otáčky – číslo parametru 1-25
Popis ovládacího panelu

Kontrolky:
• Zelená: signalizuje, že měnič kmitočtu je napájen.
• Žlutá: signalizuje výstrahu. 

• Blikající červená: signalizuje poruchu. 
Navigační tlačítka:
[Menu]: lze jím přepínat mezi rychlým menu a hlavním 
menu [Back]: slouží k návratu o jeden krok zpětŠipky 
[▲] [▼]: slouží pro pohyb mezi skupinami parametrů a 
nastavení hodnot parametrů [OK]: slouží k výběru para-
metru a k potvrzení změn v nastaveních parametrů.
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Střešní ventilátory RF
Příslušenství

Střešní nástavce NK a NDH
Univerzální střešní nástavce NK a střešní nástavce  
s tlumičem hluku NDH slouží k usazení ventilátorů RF 
na střechu a současně mohou sloužit také k připojení 
vzduchotechnického potrubí čtvercového průřezu. Ná-
stavce jsou ukončeny 150 mm širokým lemem (základ-
nou), sloužícím k usazení a připevnění na střechu. Ná-
stavce musí být pevně ukotveny ke střešní konstrukci. 
Na spodní straně základny jsou čtyři závity M8 s roztečí 
E × E, které umožňují připojit přírubu navazujícího čtyř-
hranného potrubí. Nástavce jsou vyrobeny z pozinkova-
ného plechu, těsněny proti zatékající vodě. Vnitřní izola-
ce proti kondenzaci je provedena 20 mm silnou deskou 
samozhášivého pěnového polyetylénu, který je přilepen 
a mechanicky zajištěn trny.
 Střešní nástavce NK nebo NDH výrazně usnadňují 
a urychlují montáž ventilátorů RF. Nástavce lze použít 
téměř na každou střechu. K uchycení ventilátoru RF 
jsou na horní straně nástavce připraveny čtyři závity M8 
s roztečí A × A. U obou nástavců je v horní části prostor 
pro zpětnou klapku VS. 
 Nástavec NDH je vybaven vestavěným tlumičem 
hluku. 
 Střešní nástavce lze objednat také se sklonem zá-
kladny pro upevnění na šikmou střechu (obrázek 17).  
V objednávce je nutno specifikovat úhel náklonu stře-
chy.
Při montáži dbejte následujících pokynů:
 Průraz stropní konstrukcí nesmí být větší, než je 
základna ventilátoru a měl by mít přesný čtvercový tvar. 
Základnu nástavce je nutno pevně ukotvit na stropní 
konstrukci.
2. Styk základny nástavce a střešního podkladu je nut-
no dokonale utěsnit pružným tmelem. Zkontrolujte tep-
lotní odolnost tmelu.
3. Nástavcem může volně procházet elektroinstalační 
kabel, který se kabelovou chráničkou vyvede až ke 
svorkovnici. Kabel musí být pevně uchycen ke konzole 
motoru ventilátoru a v místě pod střešním nástavcem.

Nastavení FM pro řízení analogovým signálem  
 Výchozí nastavení FM z výroby je konfigurováno 
pro řízení zadáváním příkazů přes digitální vstupy, což 
umožňuje napojení na řídicí jednotky VCS, nebo ovlá-
dání pomocí vzdáleného ovladače ORe5. Pro připojení 
FM k řídícím jednotkám nebo řízení otáček analogovým 
signálem 0–10V se musí změnit nastavení těchto para-
metrů: 
 programovaná sada parametrů – parametr 0-11, 
 aktivní sada parametrů – parametr 0-10, které jsou 
 standardně oba přednastaveny na hodnotu „1“  
 na hodnotu „2“ tímto postupem: 
 2 x stisknout tlačítko [Menu] viz výše 
 Na displeji se zobrazí šipka nad nápisem Main Menu  
 a číslo sady parametru 0-__ potvrdit stiskem tlačítka 
 [OK] 
 Pomocí tlačítek [▲] [▼] vybrat číslo parametru 0-10, 
 stisknout tlačítko [OK], zobrazený parametr se  
 rozbliká, pomocí tlačítek [▲] [▼] nastavit hodnotu 
 “2“ změnu nastavení potvrdit tlačítkem [OK]. 
 Pomocí tlačítek [▲] [▼] vybrat číslo parametru 0-11,  
 stisknout tlačítko [OK], zobrazený parametr se  
 rozbliká, pomocí tlačítek [▲] [▼] nastavit hodnotu 
 “2“ změnu nastavení potvrdit tlačítkem [OK]. 
 2x stisknout tlačítko [Back] pro návrat do základního 
 menu. 

 
 
Před opuštěním instalace ventilátoru: 
 Zkontrolujte dotažení výfukových kapes. 
 Zkontrolujte, zda v motorovém prostoru  
 (pod horním krycím víkem) nejsou cizí předměty. 
 Připevněte krycí víko. Pod hlavy šroubů použijte  
 vějířové podložky! 
 Proveďte řádné předání

Tabulka 2 – nastavení frekvenčního měniče

Ventilátor

par. 20 par. 25 Zapojení motoru s frekv. měničem IP21 
VLT® MicroDrive FC-051

Zapojení motoru s frekv. měničem IP54 
VLT® HVAC BasicDrive FC-101

výkon   
motoru

jmenovité otáčky 
motoru výkon měniče zapojení par. 24 

proud motoru výkon měniče
zapojení

par. 24 
proud motoru

(kW)  (min-1) (kW) (A) (kW) (A)
RF 56/31-4D 0,12 1360

0,37

Δ 3x 230V 0,8

0,75

 Y 3x 400V

0,4
RF 56/35-4D 0,25 1380 Δ 3x 230V 1,3 0,7
RF 71/50-6D 0,37 900 Δ 3x 230V 2,2 1,3
RF 56/40-4D 0,55 1400

0,75

Δ 3x 230V 2,6 1,9
RF 71/45-4D 0,75 1400 Δ 3x 230V 3,3 2,7
RF 100/56-6D 0,55 900 Δ 3x 230V 2,9 1,2
RF 71/50-4D 1,1 1400

1,5
 Y 3x 400V

2,7
1,5

4,8
RF 100/63-6D 1,1 910 3,1 1,7
RF 100/56-4D 2,2 1420

2,2
4,8

2,2
3,1

RF 100/71-6D 2,2 940 4,5 4,5
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Příslušenství

Obrázek 16 – střešní nástavec na ploché střeše

Obrázek 18 – detail připojení potrubí na nástavec

Obrázek 17 – střešní nástavec na šikmé střeše

4. Střešní hydroizolaci je nutno vždy aplikovat také na 
nástavec až do výšky min. 30 cm nad střechu. Hyd-
roizolaci je nutno ukončit zatmeleným klempířským le-
mováním, které zabrání zatékání dešťové vody.
5. Po montáži je vhodné šroubové spoje ventilátoru  
a nástavce přetěsnit silikonovým tmelem.
6. Na standardní střešní nástavce (bez sklonu) lze při-
pojit také vzduchotechnické potrubí (obrázek 18).  
V základně nástavce jsou čtyři nýtovací matice M8. 
7. Před montáží se mezi spodní stranu základny ven-
tilátoru a horní základnu nástavce nalepí samolepicí 
těsnění. Montáž základny se provádí pozinkovanými 
šrouby a maticemi M8. Vodivé propojení je nutno zajistit 
vějířovými podložkami z obou stran na jednom spoji pří-
ruby, a nebo propojením Cu vodičem.
Střešní nástavce NK nebo NDH výrazně usnadňují  
a urychlují montáž ventilátorů RF. Nástavce lze použít 
téměř na každou střechu. K uchycení ventilátoru RF 
jsou na horní straně nástavce připraveny čtyři závity M8 
s roztečí A x A. U obou nástavců je v horní části prostor 
pro zpětnou klapku VS. 

Tabulka 3 – základní mechanické příslušenství

Ventilátor
Kruhová 
podtlako-
vá klapka

Kruhová 
dilatační 
vložka

Střešní 
nástavec

Hlukově 
izolovaný 

střešní 
nástavec

RF VS DK NK NDH
RF 40/19-2E

VS 180 DK 180
NK 40 NDH 40

RF 40/22-2E
RF 40/25-2E

VS 250 DK 250
RF 40/28-4E
RF 56/31-4D 

VS 250 DK 250

NK 56 NDH 56

RF 56/31-4E
RF 56/35-4D

VS 315 DK 315
RF 56/35-4E
RF 56/40-4D

VS 355 DK 355
RF 56/40-4E
RF 71/45-4D

VS 400 DK 400 NK 71 NDH 71RF 71/50-4D
RF 71/50-6D
RF 100/56-4D

VS 630 DK 630 NK 100 NDH 100
RF 100/56-6D
RF 100/63-6D
RF 100/71-6D

30°

tepelná izolace nástavce

klempířské lemování

střešní hydroizolace

palubky

latě

trám

klempířské lemování

střešní hydroizolace

dřevěný špalík
nosné hranoly

odvětrávací 
vzduchová 

mezera

betonový stropzákladna nástavce

palubky
tepelná izolace

Připojené potrubí

Šroub M8 x 20

Vějířová podložka

Střešní nástavec
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Střešní ventilátory RF
Pokyny pro obsluhu a údržbu

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu  
a údržbu, resp. servis
 Dbejte ustanovení ze strany 3. 
 Práce údržby smí na zařízení provádět pouze osoba 
znalá a poučená dle tohoto návodu. 
 Zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaný perso-
nál. 
 Servisní vypínač (dodávaný jako volitelné příslušen-
ství) na zařízení slouží k odpojení ventilátoru od přívodu 
napětí a zabraňuje tak nežádoucímu spuštění při pro-
vádění údržby. Vypínač není hlavním vypínačem a ani 
nouzovým vypínačem.
 Uživatel je odpovědný za používání zařízení v soula-
du s ustanoveními.

Základní servisní přístupy
Základní servisní přístup je shora přes horní krycí víko. 
Pro snadnější přístup do svorkovnicového krytu eventu-
álně pro přístup k oběžnému kolu při provádění údržby 
(vč. čištění prostoru klapek od nečistot – listí, větviček 
apod.) a opravy je možno odejmout postranní výfukové 
kapsy.
Postup demontáže horního krycího víka
Upozornění! Pod krytem je elektrické zařízení! Při pro-
vozu ventilátoru s frekvenčním měničem je možno dotý-
kat se elektrických  živých částí až po uplynutí  
5 minut! (viz upozornění na frekvenční měnič)
Upozornění! Nebezpečí vzedmutí víka při běžícím 
ventilátoru! Při manipulaci s víkem se vyhněte prostoru 
proudícího vzduchu.
Kryt může odnímat pouze odborně oprávněná osoba.
Horní krycí víko lze odejmout po demontáži šroubů na 
bočních stranách víka.
Postup demontáže výfukové kapsy
 Odejmout horní krycí víko viz výše.
 Odpojte zemnící vodič.
 Ze strany motorového prostoru povolit dva zajišťova-
cí šrouby. Upevňovací šrouby ponechat v závitu, nevy-
šroubovávat zcela ven! 
 Po obou stranách kapsy uvolnit upevňovací (4 ks)  
a pojistné šrouby (jen RF71 a RF100), upevňovací 
šrouby ponechat v závitu, pojistné vyšroubovat zcela 
ven!
 Nadzvednutím kapsu vyklopit a odejmout.

Obrázek 20 – servisní přístupy

Postup zpětné montáže výfukových kapes
 Kapsu nasadit hlavami šroubů v horních rozích ka-
pes do drážky na bočnicích (1). Zasunout směrem dolů.
 Kapsu přitlačit k tělu ventilátoru tak, aby upevňovací 
šrouby (2) na boční straně kapsy se zasunuly do  
U-drážek. 
 Všechny šrouby řádně dotáhněte.
 Propojte kapsy zemnícím vodičem.
 Nasadit a připevnit horní krycí víko. 

Obrázek 21 – demontáž výfukových kapes

horní
krycí víko

šrouby horního 
krycího víka

výfuková 
kapsa

zajišťovací šrouby
upevňovací 
šrouby

pojistné šrouby (jen RF 71 a 100)

Servisní vypínač
Třípólový vačkový vypínač (spínání 0-I) v krabici s plas-
tické hmoty s černou uzamykatelnou páčkou visacími 
zámky. Jmenovitý proud spínače 16A. Krytí vypínače je 
IP 54. Servisní vypínač je možné umístit dovnitř motoro-
vého prostoru – po demontáži krycího víka.  
Při montáži je nutné dodržet ustanovení ČSN EN 
60204-1 ed. 2.

Obrázek 19 – příklad umístění servisního vypínače
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Střešní ventilátory RF
Pokyny pro obsluhu a údržbu

Obsluha, popis ovládání
Ovládání ventilátoru se provádí v závislosti na typu 
instalovaného motoru a způsobu jeho regulace. Ventilá-
tory s více stupni otáček se zapínají, vypínají a ovládají 
přes ovládací panel ovládačů ORe5, PE2,5 nebo PE5 
(podle typu ventilátoru) nebo na panelu regulátoru TRR 
a/nebo STE(D), popř. na panelu OSX. Ovládání jedno-
stupňového ventilátoru v režimu zapnuto / vypnuto se 
provádí pomocí ochranného relé STD/STE.
V případě součinnosti střešního ventilátoru  
s nadřazenou řídící jednotkou se ovládání ventilátoru 
provádí na panelu řídící jednotky.
Vypnutí zařízení:
Ventilátor se uvádí do režimu VYPNUTO přepínačem 
na ovládací skříňce:
 ovládač ORe5: opakovaným stisknutím tlačítka na 
čelním panelu, dokud se nerozsvítí zelená LED kontrol-
ka s označením STOP (pozor, v případě kombinace s 
řídicí jednotkou může následovat doběh)
 ovládač PE: otočením ovládacího prvku na čelním 
panelu do polohy 0
 regulátor TRRE: otočením ovládací rukojeti  
do polohy 0
 jistící relé STD/STE: stiskem červeného tlačítka  
(0) na čelním panelu
 řídicí jednotka: postupujte dle návodu řídící jednotky
Do trvale vypnutého stavu (uvedení zařízení mimo pro-
voz) se zařízení uvádí odpojením od přívodu energie 
(jističem, odpojením vodičů, nebo přepnutím servisního 
vypínače  do polohy O (příslušenství).
Pokyny pro údržbu a servis
 Údržbu smí provádět pouze osoba znalá, seznáme-
ná s pokyny uvedenými v tomto návodě a musí dodržo-
vat veškerá bezpečnostní opatření a platné předpisy.
 Pozor nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při 
provozu s frekvenčním měničem je nutné před přímým 
dotykem elektricky živých částí vyčkat min. 5 minut (vy-
bití kondenzátoru na měniči, viz upozornění na FM)!
 Pozor nebezpečí pádu!

 Před prováděním prací zajistěte bezpečné odpojení 
zařízení od přívodu energie. Je-li ventilátor vybaven 
servisním vypínačem, přepněte do polohy 0. Vždy za-
jistěte, aby nedošlo k opětovnému spuštění ze strany 
neoprávněných nebo neznalých osob!
 Vyčkejte na zastavení oběžného kola!
 Pozor na případné automatické spuštění stojícího 
ventilátoru vlivem sepnutí termkontaktů (strana 3).

Periodické prohlídky
Periodické prohlídky provádějte minimálně jedenkrát 
ročně, v rámci letní servisní prohlídky. Při provozu v 
mezních podmínkách provádějte prohlídky dvakrát roč-
ně, obvykle před a po skončení zimní sezóny. Proveďte 
následující kontroly stavu:
 Kapsy odejměte z ventilátoru a proveďte kontrolu 
funkčnosti a samotížného zavírání klapek. Odstraňte 
případné nečistoty.
 Vyčistěte ventilátor od zanesení nečistotami.
 Kontrola  všech vůlí skříně ventilátoru. Proveďte do-
tažení uvolněných částí.
 Volným protočením oběžného kola proveďte kontro-
lu volného otáčení kola.
 Proveďte kontrolu stavu a dotažení všech spojů 
elektrické instalace. Kontrola utěsnění.
 Proveďte kontrolu ochranných vrstev všech částí 
ventilátoru a vzduchovodu, poškození lakovaných  
a pozinkovaných vrstev ošetřete vhodným nátěrem.
 Proveďte zpětnou montáž odejmutých kapes  
 Je-li v motorovém prostoru ventilátoru umístěn 
servisní vypínač, proveďte jeho zapnutí do polohy “I“. 
Řádně uzavřete a připevněte horní krycí víko.
 Proveďte kontrolu správného chodu viz. kap. Uvede-
ní do provozu.

Průběžné provozní kontroly, servis
Běžná údržba ventilátoru spočívá v kontrole jeho fyzic-
kého stavu, funkčnosti a kontrole ventilátoru na klidný 
chod a nehlučnost (absence netypických zvuků), kont-
role zatěsnění.

Obrázek 23 – vyjmutí pohonné jednotky 

Obrázek 22 – montáž výfukových kapes
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Pokyny pro obsluhu a údržbu

Výměna pohonné jednotky ventilátoru
Vyjmutí pohonné jednotky ze skříně ventilátoru
 Bezpečně odpojte ventilátor od přívodu elektrické 
energie, zabezpečte proti náhodnému zapnutí, vyčkejte 
zastavení ventilátoru.
 Odkryjte ventilátor (strana 14)
 Uvolněte šrouby po obou stranách konzoly motoru. 
Šrouby s maticí vyjměte, vodící šrouby jen uvolněte, ne-
vytahujte zcela!
 Konzolu včetně pohonné jednotky vytáhněte smě-
rem vzhůru ze skříně ventilátoru. Pozor, hmotnost se-
stavy u velkých jednotek může vážit až 55 kg.
Demontáž oběžného kola z hřídele motoru
Jednofázové motory tvoří kompaktní celek s oběžným 
kolem. Třífázové motory jsou poháněny asynchronními 
IEC motory a oběžné kolo je nasazeno na hřídeli.  
U velikosti RF 100/xx je oběžné kolo uloženo na hřídeli 
pomocí náboje TaperLock®.
Demontáž kola z hřídele s drážkou:
 Otočte pohonnou jednotku oběžným kolem vzhůru.
 Demontujte pojistný axiální šroub s podložkou.
 Do obou otvorů uvnitř náboje kola zašroubujte šroub 
M6 minimální délky 80 mm.
 Zašroubováním se šrouby opřou o přírubu motoru.
 Střídavým zašroubováním obou šroubů dochází  
k postupnému vytlačování kola z hřídele. 
Demontáž kola z hřídele s nábojem Taper Lock®:
 Otočte pohonnou jednotku oběžným kolem vzhůru.
 Demontujte pojistný axiální šroub s podložkou.
 Vyjměte utahovací šrouby z náboje, jeden umístěte 
do odtlačovacího otvoru. 
 Utahujte šroub, dokud nedojde k oddělení upínacího 
pouzdra od náboje oběžného kola.
 Po provedené montáži doporučujeme provést vyvážení 
soustavy. Vzniklé nevývahy mohou způsobovat vibrace, 
které se přenáší do konstrukce budovy a snižují život-
nost zařízení.

Obrázek 25 – uložení kola s pevným nábojem

otvory pro 
demontáž

Obrázek 24 – uložení kola s nábojem TaperLock®

odtlačovací 
otvor

utahovací 
šrouby

Tabulka 4 – materiálová diferenciace dílů
Materiál Komponent
hliníková slitina základna, nosná bočnice, plechové díly výfukových kapes, horní krycí víko, oběž-

né kolo RF100/71-6D
ocel pozinkovaná konzola motoru, oběžné kolo RF 56/40-4E
ocel s povrchovou ochranou základna a nosná bočnice (jen u vel. RF 100/...)
plast PE průchodky

PVC krabice svorkovnice, obal servisního vypínače
PPO elektroinstalační kabelová chránička
pryž zaslepovací zátky, neoprenové matice

měď vodiče
prvky z více druhů materiálu elektromotor, kondenzátor
plast + ocel oběžné kolo (mimo RF100/71-6D a RF 56/40-4E), svorky
Použitý obal:
papírová lepenka kartónová krabice
polyetylen obalová fólie
dřevo paleta, ohrádka balení

Likvidace
Při provozu nebo likvidaci zařízení je nutno dodržet 
příslušné národní předpisy o životním prostředí a o li-
kvidaci odpadu. V případě, že zařízení bude muset být 
sešrotováno, je zapotřebí postupovat při jeho likvidaci 
podle diferencovaného sběru, což znamená respekto-
vat rozdílnost materiálů a jejich složení (viz tabulka).
Při diferencovaném sběru je třeba se obrátit na speciali-
zované firmy, které se zabývají sběrem těchto materiálů 
za současného respektování místních platných norem  
a předpisů. 
Po skončení životnosti jednotky z hlediska zákona  
o odpadech (č.185/2001 Sb.) patří výrobek do skupiny 
odpadů Q14.
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Řešení problémů
Tabulka níže uvádí možné příčiny a návrh řešení od-
stranění závady. Pokud závada nemůže být odstraněna 
pověřenou osobou, obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů

projev závady možná příčina řešení

ventilátor  
se netočí

není přivedeno síťové napětí zkontrolujte napojení a jistící prvky

ochrana motoru zareagovala *)

- u ventilátorů bez vyvedené ochrany vyčkejte vychladnutí
- u ventilátorů s vyvedenou tepelnou ochranou ventilátor 
vypnout a zapnout (resetovat)
- je-li ventilátor jištěn řídicí jednotkou proveďte deblokaci 
poruchy

servisní vypínač (uvnitř ventilátoru,  
příslušenství) je v poloze vypnuto zapněte servisní vypínač

motor je spálen proměřte odpor na vinutí elektromotoru

tepelná ochrana  
ventilátoru  

opakovaně vypíná

vysoká teplota odváděné vzdušiny
proveďte kontrolu teploty odváděné vzdušiny a zkontro-
lujte max. provozní teploty k danému typu ventilátoru  
(viz projekční katalog Potrubní jednotky Vento.

zadírání pohonné jednotky proveďte kontrolu volného otáčení pohonné jednotky, po-
škození motoru nebo jeho vinutí

časté spínání motoru omezte četnost spínání motoru
obrácený směr otáčení proveďte kontrolu směru otáčení (strana 10)

ventilátor vykazuje vy-
soké vibrace

špatné vyvážení soustavy,  
poškození oběžného kola

- proveďte kontrolu oběžného kola na poškození
- nutné vyvážení soustavy

oběžné kolo  
ventilátoru  
zadrhává 

vyosená soustava

- zkontrolujte rovinnost mezi nástavcem a základnou ven-
tilátoru, zda nedochází k pnutí a deformaci základny 
- uvolněte a znovu a řádně nasaďte výfukové kapsy – 
kapsy mají vliv na správné zavětrování ventilátoru

konzola motoru nesoucí pohonnou  
jednotku není řádně usazena

uvolněte šrouby konzoly motoru, dbejte řádného usazení 
a znovu utáhněte

ventilátor má  
nedostatečný  

výkon

opačný směr otáčení oběžného kola proveďte kontrolu směru otáčení (strana 10)
znečištěné nebo poškozené uzavírací  
klapky

proveďte kontrolu funkčnosti klapek

neprůchodné nebo poškozené odvodní 
vzduchotechnické potrubí

- proveďte kontrolu odvodního potrubí 
- ventilátor je poddimenzovaný, neodpovídá správnému 
návrhu např. ve vztahu k tlakovým ztrátám odvodního 
potrubí

na ovládači svítí  
signalizace  

poruchového stavu

tepelná ochrana ventilátoru zareagovala  
(viz výše) a odpojila ventilátor

- proveďte reset na ovládacím panelu přepnutím do polo-
hy STOP (opakovaný stisk na ovládači ORe) 
- proveďte reset na frekvenčním měniči (je-li součástí 
řízení) 
- opakuje-li se závada postupujte dle řešení výše

z ventilátoru  
kape voda

nedostatečné tepelné zaizolování  
vzduchotechnické soustavy

na celé soustavě proveďte kontrolu tepelné izolace, popř. 
izolujte nechráněné plochy

vlivem volného proudění vzniká kondenzace 
na chladných částech ventilátoru

do sestavy zapojte podtlakovou klapku, která brání volné-
mu proudění vzduchu

netěsná, nesprávně provedená montáž
zkontrolujte vodotěsnost střešní soustavy, zatěsnění me-
zer v podtlakové části včetně difusoru a nástavce, utěs-
nění otvorů a šroubových spojů v základně ventilátoru

klapky zůstávají v otevřené poloze
- vyčistit vnitřní prostor kapes 
- seřídit otáčecí mechanismus klapek 
- zkontrolovat úhel sklonu ventilátoru (strana 5)

*) doporučujeme provést ihned kontrolu ventilátoru a zjistit příčinu přehřátí, zvláště pak, opakuje-li se porucha.

Tabulka 5 – možné závady a jejich odstranění

Náhradní díly, servis
Záruční a pozáruční servisní úkony lze objednat u firmy 
REMAK a.s. nebo u jejího regionálního distributora. 
Výrobce může servisem pověřit vyškolené autorizované 
servisní firmy.  
Jejich seznam je uveden na www.remak.eu.
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Střešní ventilátory RF
Poznámky



Tiskové a jazykové chyby vyhrazeny.
Povolení k opětovnému přetisku či kopírování tohoto „Montážního a servisního návodu“ (celku nebo jeho částí), 
musí být obdrženo v písemné formě od společnosti REMAK a.s., Zuberská 2601, Rožnov p. R.. 
Tento „Montážní a servisní návod“ je výhradním vlastnictvím společnosti REMAK a.s.  
Právo změny vyhrazeno. 
Datum vydání: 7. 6. 2013



REMAK a.s.
Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: +420 571 877 878, fax: +420 571 877 877,
email: remak@remak.eu, internet: www.remak.eu
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