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 1. CHARAKTERISTIKA, Ú Č EL A POUŽITÍ  
  
Ventilá tor VS 4 je určen :  
 

• Pro podporu komínové ho tahu pro topidla na tuhá  paliva.  
• Pro omezení  prokuřová ní při přiklá dá ní do  kotle. 
• Pro urychlení  zá topu. 
• Pro zvý š ení vý konu u topidel, zá vislý ch na komínové m tahu. 

 

• Pro omezení praš nosti při odpopelňová ní a čiš tění topidla - kotle. 
 
 

2. TECHNICKÝ  POPIS 
    

 Těleso ventilá toru je svařeno z ocelové ho plechu tl. 3 mm. Vstupní a vý stupní hrdla 
jsou určena k nasazení kouřovodů o průměru 160 mm. Na hřídeli mezi lopatkový m kolem 
a rotorem elektromotoru je umístěno chladicí kolo. Elektromotor s bezpečnostním krytem 
(8) je pružně připevněn k zá kladně elektromotoru (7). Zá kladna elektromotoru (7) 
obsahuje tepelnou izolaci tl. 25mm a k tělesu ventilá toru je připevněna 4 maticemi M8. 
Povrch spalinové ho ventilá toru je opatřen žá ruvzdorný m ná střikem matově černé  barvy. 
Součá stí ventilá toru je regulá tor (3) s přepínačem pro snížené  otá čky. Uvnitř krabičky 
regulá toru jsou svorky pro zapojení bezpečnostního rozpínacího termostatu.  
 

SCHÉMA VENTILÁ TORU 

LEGENDA:

  1) VSTUPNÍ HRDLO
  2) VÝ STUPNÍ HRDLO
  3) KRABIČKA REGULÁTORU
  4) HLAVNÍ VYPÍNAČ
  5) TĚLESO VENTILÁTORU
  6) ELEKTROMOTOR
  7) ZÁKLADNA ELEKTROMOTORU
  8) KRYT
  9) OBĚŽNÉ KOLO
10) PŘEPÍNAČ  OTÁČEK
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PARAMETRY  
 
Dopravované  množství                 0,06 m 3.s –1 

Tlak         100 Pa 
Maximá lní okolní teplota         40 °C 
Maximá lní elektrický  příkon       100 W 
Otá čky (při plné m vý konu)               3000 min–1 
Příkon při snížené m vý konu         20 W 
Hmotnost              7 kg 
Druh krytí el. součá stí                 IP 20 
Přívodní napětí             230 V / 50 Hz 
Maximá lní hladina hluku                   54 dB 
Prostředí                           zá kladní AA5 / AB5 
Maximá lní  teplota spalin pro trvalé  zatížení                400 °C 

Maximá lní teplota spalin pro krá tkodobé  zatížení                600 °C 
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3. MONTÁ Ž A INSTALACE 
 

Ventilá tor lze  umístit přímo na vý stupní hrdlo kotle za podmínky, že nebude 
překročena  meximá lní teplota spalin.  

U topidel, kde hrozí překročení teploty spalin 400°C, doporučujeme ventilá tor umístit 
ve větš í vzdá lenosti od kotle. 

 

 
 

Ventilá tor doporuč ujeme umístit vodorovně (viz. obr.). Při svislé m umístění je ventilá tor 
více teplotně namá há n. 
 

Teplota vzduchu v blízkosti motoru nesmí překračovat 40°C. Toto je nutno zkontrolovat 
zejmé na tam, kde se může motor ocitnout ve sloupci teplé ho vzduchu ohřá té ho 
kouřovodem nebo povrchem topidla. Jestliže teplota v blízkosti motoru během provozu 
překračuje 40°C, je nutno kouřovod izolovat, nebo učinit taková  opatření, aby proud 
teplé ho  vzduchu byl od motoru odkloněn. Pokud i nadá le  teplota překračuje 40°C, je 
nutno ventilá tor umístit do větš í vzdá lenosti nebo do jiné  polohy. 

 
Ventilá tor  musí  bý t instalová n  tak, aby  byly  dodrženy  požadavky ČSN 331000 – 3 

- Požá rní bezpečnost tepelný ch zařízení. 
Je nutno dodržet minimá lní předepsané  bezpečnostní vzdá lenosti vnějš ích obrysů 

ventilá toru a kouřovodu. Od hmot těžce a středně hořlavý ch (po zapá lení bez dodá vky 
dalš í tepelné  energie samy uhasnou) - stupeň hořlavosti B, C1, C2 - vzdá lenost 200 mm 
a od hmot lehce hořlavý ch (po zapá lení hoří a shoří) - stupeň hořlavosti C3 - vzdá lenost - 
400 mm. 
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Pro informaci uvádíme vý pis z Č SN 73 0823 - Hořlavost stavebních hmot: 
Stupeň hořlavosti A - nehořlavé  stavební hmoty - asbest, beton, malta, hlína, sklo, 

š amot, Porfix, ligná tové  desky, Unicel,  přírodní stavební ká men, atd. 
Stupeň hořlavosti B - nesnadno hořlavé  stavební hmoty - desky z anorganický ch 

hmot s organický mi plnivy nebo pojivy (Akumin, Izomin, dřevocementové  desky), desky z 
minerá lních nebo skleněný ch vlá ken atd. 

Stupeň hořlavosti C1 - těžce hořlavé  stavební hmoty - pilinové   desky Hobrex, desky 
z vrstvené ho dřeva (překližky), dřevo z listnatý ch stromů (buk, dub,...) atd. 

Stupeň hořlavosti C2 - středně hořlavé  stavební hmoty - dřevo z jehličnanů (jedlové , 
smrkové , modřínové ) desky z rostlinný ch hmot. 

Stupeň hořlavosti C3 - lehce hořlavé  stavební hmoty - dřevo - třískové  laminované  
desky, pilinové  desky, dřevovlá knité  desky (Akulit, Bukolit, Sololak), plasty a pryže 
(polystyré n, polyetylé n), podlah. textilie, lepenky, atd. 

Bezpečné  vzdá lenosti se snižují na polovinu při použití nehořlavé , tepelně izolující 
stínící desky (azbestová  stínící deska tl. min. 5 mm), umístěné  3 cm od chrá něné  hořlavé  
hmoty (vzduchová  izolace). Stínící deska (ochranná  clona) musí přesahovat chrá něnou 
hmotu až k nejbližš í stěně (stropu) z nehořlavé  hmoty, nejmé ně vš ak 300 mm na horní 
straně a 150 mm na bočních straná ch. 

Na ventilá tor a do vzdá lenosti menš í, než je bezpečná  vzdá lenost od něho, nesmějí bý t 
kladeny předměty z hořlavý ch hmot. 

Komínový  průduch musí bý t dimenzová n dle ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210.  
Kouřovod má  bý t podle daný ch možností co nejkratš í se stoupá ním ke komínu. Odvod 

kouřovodem, upevněný m pouze v sopouchu a nasazený m na odtahové  hrdlo kotle, musí 
bý t sestaven tak, aby nedoš lo k ná hodné mu nebo samovolné mu uvolnění rour. Odvod 
delš í než 2 m má  bý t pevně zakotven. Vš echny součá sti kouřovodu musí bý t z 
nehořlavý ch materiá lů. Kouřovod musí bý t sestaven z rour do sebe zasunutý ch 
souhlasně se směrem proudění spalin. Kotel ú středního topení musí mít samostatný  
komínový  průduch. 

 
Vý pis souvisejících norem 
ČSN 06 1008   Požá rní bezpečnost tepelný ch zařízení (1997). 
ČSN 06 1610   Č á sti kouřovodů domá cích spotřebičů (1993). 
ČSN 33 2000-5     čá st 5 - Vý běr a stavba elektrický ch zařízení, kapitola 51: 
     Vš eobecné  požadavky (1996). 
ČSN 33 2000-3     čá st 3 - Stanovení zá kladních charakteristik (1995). 
ČSN EN 60 335-1 Bezpečnost elektrický ch spotřebičů pro domá cnost 
     a  podobné  ú čely: čá st 1 - Vš eobecné  požadavky (1997). 
ČSN 73 0802   Požá rní bezpečnost staveb (1995).  
ČSN 73 0823   Hořlavost stavebních hmot (1983). 
ČSN 73 4201   Navrhová ní komínů a kouřovodů (1988). 
ČSN 73 4210   Prová dění komínů a kouřovodů a připojová ní spotřebičů paliv (1988) 
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ELEKTRICKÉ PŘ IPOJENÍ 
Krabička regulá toru je uzpůsobena k připevnění na svislou stěnu.  
U vš ech topidel s ohřevem vody (kotle, kombinovaná  kamna) doporučujeme 

k ventilá toru zapojit rozpínací termostat nastavený  na teplotu 95° (není-li kotel opatřen 
přísluš nou jímkou, termostat se umístí na vý stup z kotle), lze použít i termostat příložný .  

Pro připojení kotle se ZAKAZUJE používat elektrickou rozdvojku z důvodu nebezpečí 
zá měny fá ze a nulové ho vodiče. Ventilá tor musí bý t připojen na el. síť do zá suvky 230V 
dle ČSN. Zá suvka musí bý t v dosahu obsluhy. 

Vodiče je nutno zajistit tak, aby se nemohly dotý kat stěn ventilá toru, kouřovodu či 
jiné ho povrchu s teplotou nad 60°C. 

Vodiče je nutno umístit či zabezpečit tak, aby nedoš lo k jejich mechanické mu 
poš kození. 

 

SCHÉMA SVORKOVNICE SPALINOVÉHO VENTILÁ TORU 
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4. PROVOZ 
Aby bylo dosaženo kvalitní a bezpečné  funkce, musí bý t spalinový  ventilá tor 

obsluhová n v souladu s pokyny, uvedený mi v ná vodu k obsluze. 
 
Provoz na vysoké otá čky 
Plné ho vý konu ventilá toru docílíme zapnutím hlavního vypínače (4) a ná sledný m 

sepnutím přepínače (10) do polohy I.  
Provoz na plný  vý kon je dovolen při zá topu, přiklá dá ní a případně čiš tění kotle. 
Je nutno dbá t, aby teplota spalin ve ventilá toru nepřekročila 600°C. Provoz 

s otevřenou zá topovou klapkou je nutno omezit na dobu nezbytně nutnou k zá topu nebo 
přiklá dá ní. 
 

Provoz na nízké otá čky 
Snížené ho vý konu ventilá toru docílíme přepnutím přepínače (10) do polohy 0. Provoz 

na snížený  vý kon je určen pro zvý š ení vý konu u topidel, zá vislý ch na komínové m tahu. 
Používá  se tam, kde je nedostatečný  komínový  tah. Teplota spalin při provozu na nízké  
otá čky nesmí překročit 400°C, jinak hrozí vyhřá tí mazacího tuku ložiska. 

  
Provoz při vypnutém ventilá toru  
Při vypnuté m ventilá toru nedochá zí k vlastnímu chlazení ventilá toru. Teplota spalin při 

vypnuté m ventilá toru nesmí překročit 400°C, jinak hrozí vyhřá tí mazacího tuku ložiska. 
U kotle je nutno dbát, aby nedocházelo k provozu s otevřenou zátopovou 

klapkou a vypnutým ventilátorem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


