
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

WENTYLATOR WYCIĄGOWY SPALIN 

TYP: WKO 150, WKO 160, WKO 180, WKO 200,
WKO 210, WKO 225, WKO 250, WKO 300 
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1. Zastosowanie wentylatora 
 
Wentylator typ WKO jest przeznaczony do przetłaczania spalin z kotła C.O. zgazowującego drewno. 
Wentylatory typoszeregu WKO tworzą zespół wyciągowy z kotła c.o. charakteryzują się wysoką skutecznością 
oraz bardzo niskimi wskaźnikami masowymi i objętościowymi. Jest to nowa konstrukcja, nie znana jeszcze 
dobrze na polskim rynku wentylacji. 
 
2. Zasada działania 
 
Wentylator WKO wspomaga ciąg kominowy w czasie rozpalania kotła działającego na zasadzie naturalnego 
ciągu grawitacyjnego lub kotła z wentylatorem tłoczącym. Jest również pomocny w czasie dokładania nowej 
porcji paliwa, wtedy gdy otwieramy drzwi załadowcze. Obie opisane funkcje mają na celu przeciwdziałanie 
wydostawaniu się dymu z kotła do pomieszczenia kotłowni w momencie, gdy jest zbyt mały ciąg kominowy. 
 
UWAGA!  
Wentylator wyciągowy spalin nie może być traktowany jako wentylator wymuszający pracę palnika w 
systemie ciągłym, jest jedynie urządzeniem wspomagającym ciąg kominowy.  
 
3. Dane techniczne wentylatora 
 

Typ	  wentylatora	  WKO	  	  
Parametry	  

	  
Jedn.	   150	   160	   180	   200	   210	   225	   250	   300	  

Prędkość	  obrotowa	  silnika	   obr/min	   2780	   2780	   2760	   2760	   2780	   2780	   2780	   2780	  
Moc	  silnika	   W	   19	   19	   19	   19	   30	   30	   30	   30	  
Pobór	  mocy	   W	   38	   38	   38	   38	   48	   48	   48	   48	  
Średnica	  wlotu	  -‐wylotu	   mm	   150	   160	   180	   200	   210	   225	   250	   300	  
Średnica	  zewn.	  	  wirnika	   mm	   175	   175	   175	   175	   175	   175	   175	   175	  
Masa	  wentylatora	  bez	  
silnika	  

kg	   12	   13	   14	   14	   15	   17	   19	   21	  

Masa	  wentylatora	  z	  
silnikiem	  

kg	   14,5	   15,5	   16,5	   16,5	   18	   20	   22	   24	  

Maks.	  	  temperatura	  pracy	   oC	   300	   300	   300	   300	   300	   300	   300	   300	  
Maksymalna	  wydajność	  
wentylatora	  

m3/h	   380	   380	   400	   400	   400	   400	   400	   400	  
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4. Zasady doboru Wentylatora WKO 
 
a) Średnica czopucha kotła nie może być większa 
od średnicy wlotu-wylotu wentylatora 
b) Średnica hydrauliczna komina ( okręgu 
wpisanego w przekrój komina ) nie może być 
mniejsza od średnicy przewodu kominowego   
 
5. Zasady montażu i eksploatacji 
 
Wentylator ten jest przystosowany do pracy w 
pozycji pionowej i poziomej. Koła wirnikowe 
posiadają łopatki proste osadzone wraz z 
odrzutnikiem ciepła na wale wirnika silnika. 
Typoszereg wentylatorów WKO charakteryzuje się 
dużą unifikacją elementów. Poszczególne 
typowielkości wentylatorów różnią się jedynie 
wielkością otworu ssącego spaliny. 
Montażu należy dokonać na odcinku kominowym 
łączącym czopuch kotła z kominem w odległości co 
najmniej 50 cm od czopucha kotła. Miejsca 
łączenia uszczelnić elastycznym silikonem 
odpornym na temperaturę do 600oC.  
 
  

 
Rys. Charakterystyka pracy wentylatora WKO 

 
 
 
 
6. Schemat podłączenia elektrycznego 
 
 
Uwaga! 
 
Podłączenia wentylatora WKO może dokonać 
tylko uprawniony elektryk. 
W zestawie z wentylatorem nie jest dostarczany 
wyłącznik.  
Montaż wyłącznika należy powierzyć 
uprawnionemu elektrykowi. 
Wyłącznik należy umieścić w bezpiecznym,  
niedostępnym dla osób postronnych miejscu. 
Jednocześnie wyłącznik powinien znajdować się 
w pobliżu kotła. 
Ze względu na zróżnicowane temperatury spalin 
w stosowanych kotłach nie zaleca się 
automatycznych wyłączników.     

 
 
7. Konserwacja 
 
Wentylator należy poddać przeglądowi co najmniej raz w ciągu roku. Przegląd należy zlecić profesjonalnej 
firmie instalatorskiej.  
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8. Usterki związane z eksploatacją i ich usuwanie. 

Objaw Przyczyna Postępowanie 
Spalony silnik wentylatora  Wezwać serwis 
Uszkodzony kondensator Wezwać serwis 

Wentylator  nie pracuje 

Zablokowany wirnik wentylatora Rozebrać wentylator oczyścić
wirnik  

Uszkodzony kondensator Wezwać serwis Wentylator pracuje głośno 
Zanieczyszczony wirnik 
wentylatora 

Rozebrać wentylator usunąć
zanieczyszczenia 

Niedrożny przewód kominowy  Wezwać służby kominiarskie w 
celu udrożnienia przewodu 
kominowego 

Z obudowy wentylatora wydobywa 
się dym 

Uszkodzona uszczelka obudowy 
wentylatora 

Wymienić uszczelkę 

9. Zakończenie użytkowania

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z 
Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie 
niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do 
ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego 
wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, 
które, mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej 
utylizacji urządzenia. 
Symbol umieszczony na podzespołach lub na 
dołączonych do niego dokumentach oznacza, że 
niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako 
odpad z gospodarstwa domowego. 
Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać
w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu 
recyklingu komponentów elektrycznych i 
elektronicznych. 
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi 
przepisami dot. utylizacji odpadów. 

Dodatkowe informacje na temat utylizacji, 
złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia 
można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w 
miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub  
w sklepie, w którym produkt został zakupiony.  


