
Montage-instructie
Axiaalventilatoren VW, VWL VWS en VD

Lees deze montagehandleiding zorgvuldig voordat u de
ventilator in gebruik neemt.
De fabrikant/leverancier kan niet verantwoordelijk worden
gesteld en weigert alle verantwoordelijkheid voor
ongevallen met lichamelijk letsel als gevolg van een
verkeerd gebruik en/of het niet naleven van de
voorschriften zoals vermeld in deze montagehandleiding.

Algemene voorzorgsmaatregelen

� Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan
waar het voor is ontworpen.

� De volgende algemene regels gelden voor alle
elektrische toestellen:
– raak het toestel nooit aan met natte handen
– laat het gebruik van het toestel nooit over aan
kinderen of ondeskundigen

� Sluit het toestel alleen aan op uw elektrisch net indien
de spanning en de frequentie van het net overeen-
komen met deze zoals vermeld op de ventilator.

� Het elektrisch net waarop het toestel is aangesloten
moet conform zijn met de geldende normen voor het
gedeelte dat van toepassing is op deze ventilatoren.

� Beveiliging van de ventilator via zekering of thermische
beveiliging. De thermische instelwaarden is de stroom-
waarde welke staat aangegeven op het type plaatje van
de ventilator +10%. Voor deze beveiliging kunt u
bijvoorbeeld gebruik maken van de Itho motor-
beveiligingsschakelaar type MBS-W.

� Bij plaatsing binnen handbereik dienen afdoende maat-
regelen genomen te worden tegen aanrakingsgevaar
van de draaiende ventilator, zoals een beschermkorf of
iets dergelijks.

� Na installatie dienen nieuwe ventilatoren gedurende
minimaal 2 uur op volle snelheid te draaien, geregelde
ventilatoren dienen zelfs 3-4 uur op vol vermogen te
draaien voor tot regeling kan worden overgegaan.

Omgevingstemperatuur

De axiaalventilatoren VW200Z, VWS200Z, VW250Z en de
VWS250Z zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van
–20 tot 60 °C, de axiaalventilator VW 300 SV is geschikt
voor omgevingstemperaturen van –20 tot 90 °C en de
overige axiaalventilatoren zijn geschikt voor omgevings-
temperatuur van –20 tot 40 °C.

Onderhoud

De waaier en motor dienen regelmatig te worden gereinigd
(niet met water bespuiten). Bij vervuiling treedt onbalans
op, waardoor storingen kunnen optreden (zoals een defecte
lagering). Het regelmatig schoonmaken van de ventilator
komt de levensduur ten goede.

Storingen

Bij eventuele storing dient u zich in verbinding te stellen
met uw leverancier. Zelf kunt u de volgende zaken
controleren:
� Is de netspanning aanwezig?
� Is de zekering niet defect?
� Zit de bedrading goed vast?
� Heeft een eventuele thermische beveiliging gewerkt?

Regeling

De 230V axiaalventilatoren type V kunnen elektronisch of
door een traforegeling geregeld worden. De 400V axiaal-
ventilatoren kunnen door een frequentieregelaar (5-50Hz)
of door een traforegeling geregeld worden.

Montage

De montage van de axiaalventilatoren is bijzonder een-
voudig. In het waaierhuis is een aantal bevestigingsgaten
aanwezig om de ventilator te monteren. De lagering van de
ventilatoren is zodanig dat ze in alle standen gemonteerd
kunnen worden.
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Type Inspring
Spanning (V)
E** T**

VW 200Z 90 90
VWS 200Z 90 90
VW 250Z 90 90
VWS 250Z 90 90
VW 300Z 90 80
VW 300 SV** 90 80
VWS 300Z 90 80
VWL 350Z 80 80
VW 350Z 80 80

Type Inspring
Spanning (V)
E** T**

VWS 350Z 90 80
VWL 400Z 80 80
VW 400Z 80 80
VWL 450Z 80 80
VW 450Z 80 80
VWL 500Z 80 80
VW 500Z 80 80
VWL 630Z 80 80

**: E=elektronisch geregeld / T=trafogeregeld



Axiaalventilatoren VW, VWL, VWS en VD
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Elektrisch aansluiten axiaalventilatoren VW
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Omgekeerd draairichting 
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Aansluiting wisselstroom motoren 3-draads

De luchtrichting is standaard van de motor naar de waaier
(deze draait dan rechtsom). Bij omgekeerde draairichting

(de waaier draait nu linksom) wordt de capaciteit tot
+/– 50% gereduceerd.
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Axiaalventilatoren VW, VWL, VWS en VD

Fabrikantenverklaring

EU-verklaring van overeenstemming (laagspannings-
richtlijn 93/68/EEG)

Wij, (Itho bv, Adm. de Ruyterstraat 2, 3115 HB Schiedam
Nederland) verklaren geheel onder eigen verantwoordelijk-
heid dat het product Itho axiaalventilator type
VW/VWS/VWL en VD waarop deze verklaring betrekking
heeft in overeenstemming is met de machinerichtlijn en de
laagspanningsrichtlijn.

Het product voldoet, wat radio-ontstoring betreft (EMC)
aan de EEG-richtlijn 89/336/EEG.

P.S. Wij wijzen u er expliciet op dat de CE-markering op het
apparaat alleen betrekking heeft op de laagspanningsricht-
lijn 93/68/EEG. Na overlegging van een IIA verklaring
(van de machinerichtlijn) voor de gehele installatie heeft
het CE-markering op het apparaat ook betrekking op de
machinerichtlijn 98/37/EEG (inclusief 91/368/EEG,
93/44/EEG en 93/68/EEG).

Nederland, 25 november 2007

R. Jense
Tapwater- en Klimaatcomfort



Garantie

Hiermee verklaren wij op de Itho axiaalventilatoren
gedurende 3 jaar garantie te verlenen.

Als aankoopdatum geldt de datum van de factuur waarmee
de ventilator is aangekocht.

De garantie heeft geen betrekking op:
� demontage- en montagekosten
� gebreken die naar het oordeel van Itho het gevolg zijn

van onjuiste handelingen, onachtzaamheid of ongeluk
� gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel

door derden zonder onze toestemming
� gebreken die het gevolg zijn van niet regelmatig en/of

onvakkundig onderhoud.

Bij eventuele retourzending is het in verband met een
snelle service belangrijk dat u telefonisch een
retournummer opvraagt bij onze afdeling Service,
tel. 010-4278674.
Het defecte onderdeel terugsturen met een kopie van de
aankoop factuur naar onderstaand adres.

Itho bv
t.a.v. Itho Service Groep
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115HB Rotterdam

Itho bv Postbus 21, 3100 AA Schiedam, T (010) 427 89 10, F (010) 427 89 99, E info@itho.nl, I www.itho.nl
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