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Datele conţinute în aceste instrucţiuni de montaj şi utilizare 
servesc exclusiv descrierii produsului. Recunoasterea unei 
anumite proprietati sau o intrebuintare intr-un anumit scop nu 
se exclude din informatiile furnizate de noi.  Informatiile pre-
zentate nu scutesc utilizatorul de eventualele evaluari si teste 
care trebuie efectuate.
Trebuie avut in vedere ca produsele noastre sunt supuse 
unui fenomen natural de imbatranire si uzura.

Toate drepturile privind produsele ruck Ventilatoren GmbH 
ne apartin chiar si in ceea ce priveste patentarea lor.
Dreptul de a pune aceste informatii la dispozitie, prin copiere 
sau instrainare ne apartine.

Imaginea de pe coperta indica un exemplu de configurare.
Produsul livrat poate fi astfel diferit de cel reprezentat in ima-
gine.

Manualul original a fost produs in limba 
germana.
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1. Informatii importante
Acest manual contine informatii importante pentru a monta,a transporta,a porni,a utiliza,a intretine si inde-
parta erorile aparute.
Acest produs a  fost fabricat tinand cont de toate regulile tehnice cunoscute.
Chiar si asa exista pericolul unor daune materiale sau raniri daca nu se respecta instructiunile de siguranta 
si avertizarile legate de utilizare prezentate in acest manual.
• Cititi complet si responsabil acest manual inainte de a utiliza echipamentul. 
• Pastrati	manualul	asa	incat	sa	fie	usor	accesibil	utilizatorilor.
• Daca instrainati echipamentul, acesta trebuie livrat impreuna cu acest manual.

Declaratie de conformitate CE
In sensul directivei CE

 

Toleranta electromagnetica EMV – Directiva 2004/108/CE

Producatorul ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

declara prin prezenta ca urmatoarele masini partiale, in conceperea si constructia lor si versiunile aduse pe piata de catre noi 
respecta cerintele directivei CE. La orice modificare care nu este convenita cu noi asupra integritatii echipamentului, aceasta 
declaratie isi pierde valabilitatea.

Denumirea produsului: Ventilator de acoperis cu control presiune constanta. 
Denumirea tipului: DHA...EC CP, DVA...EC CP, DHA...EC C, DVA...EC C

Au fost utilizate urmatoarele norme armonizate:

DIN EN 61000-6-2: 2005 Compatibilitatea electromagnetica (EMV) - Partea 6-2: Norme de baza speciale, Imunitatea pentru 
domeniul industrial.

DIN EN 61000-6-3: 2007 Compatibilitatea electromagnetica (EMV) - Partea 6-3: Norme de baza speciale - Emisii standard 
pentru domeniul rezidential, comercial si industrial usor.

Responsabilitatea pentru aceasta declaratie:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Boxberg, 08.07.2015       Andreas Seth
              (Manager tehnic)
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1.1. Reguli si legi

1.2. Garantia si responsabilitatea

In afara celor enuntate aici, respectati si prevederile valabile, legale si obligatorii ale codului legal 
european sau national, precum si prevederile privind protectia muncii si a mediului valabile in tara 
Dumneavoastra.

Produsele ruck sunt realizate la cel mai inalt nivel tehnic conform cu standardele tehnice cunoscute. 
Fac subiectul unui control de calitate continuu si corespund normelor in vigoare la momentul livrarii. 
Deoarece produsele sunt continuu imbunatatite, ne rezervam dreptul de a aduce modificari echipa-
mentelor la orice moment si fara instintare prealabila. Nu ne asumam responsabilitate pentru corec-
titudinea sau integralitatea prezentelor instructiuni.
Garantia se aplica doar la configuratia livrata din fabrica. Nu ne asumam responsabilitate si garantia 
pentru produs in cazul montajului si utilizarii defectuoase.

2. Instructiuni de siguranta de baza

2.1. Utilizarea improprie

• Utilizati exclusiv echipamentele ruck aflate in buna stare tehnica.
• Verificati echipamentul de defecte vizibile, ca spre exemplu rupturi ale carcasei, suruburi, nituri sau 

capace lipsa.
• Utilizati echipamentul in domeniul de putere mentionata atat in foaia cu date tehnice cat si pe eticheta 

produsului.
• Protectia la atingere sau pericolul de aspiratie cat si distantele minime necesare vor fi asigurate con-

form standardelor DIN EN 13857.
• Mijloacele generale de protectie electrica si mecanica prevazute vor fi asigurate de catre client la locul 

de montaj.
• Este interzisa neutilizarea sau scoaterea din functiune a componentelor cu rol de siguranta.
• Produsul poate fi operat de catre personal cu deficiente psihice, doar cu instruire adecvata sau sub 

indrumarea si supravegherea unor persoane responsabile.
• Accesul copiilor la echipament trebuie interzis!

Proiectantii, constructorii si utilizatorii sunt responsabili pentru montajul si operarea corecta a echipamen-
tului.

Ventilatorul de acoperiș ruckeste proiectat și construit respectând Directiva UE Echipamente de 
Joasă Tensiune 2006/96/CE. Ventilatorul de acoperiș poate fi utilizat numai respectând condițiile 
relevante menționate în Directiva Echipamente de Joasă Tensiune.
Echipamentul trebui pornit doar cand acesta este conectat in mod regulamentar. 

Utilizati echipamentul conform cu datele tehnice si limitele de putere mentionate.

Utilizarea corecta necesita citirea completa si intelegerea manualului si in special a capitolului 2 „Nor-
me de siguranta fundamentale“.

Orice utilizare a echipamentului altfel decat recomandat in capitolul „Utilizare conforma“
Urmatoarele situatii sunt nepotrivite si periculoase:
• Utilizarea in atmosfera cu potential explozibil. 

2.2. Utilizare improprie

Montajul, pornirea si utilizarea, demontarea, service-ul (inclusiv intretinere si service) necesita cu-
nostinte mecanice si electrice, la fel ca si cunoasterea termenilor tehnici. Pentru curatire (elice/carca-
sa) nu utilizati mijloace de curatire agresive sau usor inflamabile. Personal calificat este cineva care 
pe baza calificarii sale, cunostintele sale si experienta tehnica precum si in cunoasterea normelor, 
recunoaste potentiale situatii periculoase si poate lua masurile necesare pentru aceasta. Personalul 
calificat trebuie sa respecte normele specifice.

2.3.	 Calificarea	personalului
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In acest manual sunt semne de avertizare privind utilizarea echipamentului,utilizare care poate con-
duce la raniri sau daune materiale. Masurile mentionate pentru a preveni aceste pericole trebuie 
respectate.

2.4. Semne de avertizare si simboluri in acest manual

Instructiuni de siguranta sunt dupa cum urmeaza:
Semne de avertizare  - simbolul face pericolul observabil.
• Natura pericolului!  - indica tipul sau sursa pericolului.
» Consecinte  - descrie urmarile neobservarii pericolului.
→	 Precautii  - arata cum pot fi evitate pericolele.

Avertizare pentru un loc periculos!
Descrie situatii periculoase posibile. Neobservarea acestor semne 
poate conduce la raniri sau daune materiale.

Avertizare pentru tensiune electrica periculoasa!
Descrie situatii periculoase posibile datorate curentului electric. Neobser-
varea acestor semne poate conduce la deces, raniri sau daune materiale.

Instructiuni importante de urmat!
Instructiuni pentru utilizarea sigura si optima a echipamentului.

Semne de 
avertizare Semnificatie

2.5. A se respecta

• Respectati normele de protectia muncii si a mediului valabile in tara de utilizare si specifice 
mediului de lucru.

• Persoanele care monteaza, utilizeaza, dezasambleaza sau intretinproduse ruck trebuie sa nu 
consume alcool, droguri sau medicamente care le pot afecta posibilitatea de reactie.

• Responsabilitatea legata de utilizarea, intretinerea si controlul unitatii trebuie clar determinata si 
respectata, astfel incat sa nu apara neclaritati legate de zonele si competentele de siguranta.

• Nu suprasolicitati echipamentul in niciun fel. Nu asezati nimic pe el.  
• Garantia se aplica doar la configuratia livrata din fabrica. 
• Garantia nu se aplica in cazul montajului eronat, utilizarea neconforma si/sau manipularea 

incorecta.

2.5.1. Instructiuni generale

2.5.2. Montajul
• Deconectati toate fazele de la retea, inainte de monta produsul, respectiv a conecta comuta-

torul. Asigurati echipamentul impotriva pornirii accidentale.
• Asezati cablurile si tevile in asa fel incat sa nu fie deteriorate sau saimpiedice circulatia.
• Asigurati inainte de pornire ca toate izolatiile si protectiile conexiunilor sunt prezente si nedeteri-

orate, pentru a impiedica intrarea de lichide sau corpuri straine in echipament.
• Semnele de informare nu trebuie modificate sau indepartate.

• Asigurati-va ca toate conexiunile electrice utilizate sunt blocate sau inchise si protejate de atin-
gere. Porniti doar un echipament complet instalat.

2.5.3. In timpul pornirii
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2.5.4. In timpul utilizarii
• Opriti echipamentul in caz de nevoie, sau daca apare o eroare sau functionare nepotrivita, si 

blocati impotriva pornirii accidentale.
• Datele tehnice specificate pe eticheta nu trebuie depasite.

2.5.5. Pe durata intretinerii si reparatiei
• Daca sunt corect utilizate, produsele ruck necesita foarte putina intretinere. Va rugam respec-

tati recomandarile prevazute la capitolul 10.
• Asigurati-va ca nu exista cabluri, contacte sau componente desprinse atata vreme cat echipa-

mentul nu este legat la reteaua de curent. Asigurati imposibilitatea unei porniri accidentale.
• Componente individuale nu pot fi interschimbate. De exemplu, componentele destinate pentru 

un produs nu pot fi utilizate la un alt produs. 
• Dupa desurubarea suruburilor de fixare (6) (vezi Fig . 1) echipamentul poate fi rabatat pentru 

curatire si inspectie.

2.5.6. In timpul indepartarii
• Indepartati produsul in conformitate cu prevederile aplicabile in tara Dumneavoastra.

3. Elemente livrate 
La livrarea echipamentul contine:
• 1 x Ventilator cu automatizare cu presiune constanta. 
• 1 x Instructiuni de montaj si utilizare

4. Descrierea produsului si performantelor
Ventilatorul de acoperiș cu control presiune constantă este utilizat în sisteme de ventilație pentru a menține 
constant nivelul de presiune setat.
Automatizarea pentru functionare cu presiune constanta este dispusa in carcasa.  Se regleza astfel turatia 
ventilatorului incat se atinge si pastreaza constanta valoarea setata a presiunii. 

Legenda
1. capac
2.	Carcasă	ventilator	
3. Placa suport 
4. Cablu de racordare 
5.	Suruburi	de	fixare	

4.1. Descrierea echipamentului

Fig. 1:
Ventilator de acoperis 

1

2

3

5

4
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6. Asamblare si montaj
Activitatea de montaj poate fi desfasurata doar de personal specializat conform Instructiunilor de montaj si 
utilizare si regulilor si normelor in vigoare.

Fig. 2:
montaj DVA...EC C

Urmatoarele elemente trebuie avute in vedere si respectate:
• Accesoriile necesare instalarii trebuie puse la dispozitie la locul de montaj.
• Se vor utiliza doar accesorii potrivite si adecvate.
• Locul de instalare trebuie sa fie usor accesibil si demontabil pentru intretinere sau curatire.
• Echipamentul trebuie montat cu mijloace de fixare adecvata si doar in punctele de fixare.
• Nu tensionati echipamentul la montaj.
• Nu trebuie facute gauri sau infiletate suruburi in carcasa. 

Legenda
1. capac
2. Functionare cu presiune constanta. 
3.	Suruburi	de	fixare	
4. Ventilator de acoperis
5. Cablu de racordare 
6.	Furtun	măsurare	presiune
7.	Cablu	de	comandă
8. Soclu de acoperis  (Accesorii)

• Furtunul	de	măsurare	presiune	este	
amplasat în canalul de controlat (partea 
de vacuum). Atentie la etanseitate in cazul 
dispunerii acestora. 

5. Transport si depozitare
Transportul si depozitarea trebuie realizate de personal specializat in acord cu Manualul cu instructiuni de 
montaj si utilizaresi a normelor in vigoare.
Urmatoarele elemente trebuie avute in vedere si respectate:
• Verificati concordanta intre avizul de insotire (factura) si cele primite, inclusiv posibile defecte. Orice 

lipsuri sau defectiuni trebuie notate in scris si confirmate de transportator. Nerespectarea acestui fapt 
ne exonereaza de orice responsabilitate ulterioara. 

• Evitati deteriorarea sau deformarea carcasei.
• Produsul trebuie pozitionat in loc uscat si protejat de intemperii in ambalajul original. Chiar si module 

protejate la apa trebuie acoperite datorita faptului ca rezistenta la apa este garantata doar dupa 
instalarea completa.

• Temperatura de depozitare intre  –20 °C si +40 °C. Evitati variatii severe de temperatura.

1

8

4

2

3

3
3

00132982

5
6
7
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7. Conexiuni electrice

Instalatia electrica poate fi realizata doar de personal specializat cu respectarea prevederilor din Manu-
alul cu Instructiuni de montaj si utilizare si a normelor in vigoare.
• Specificatiile EN, DIN si VDE inclusiv toate masurile de siguranta.
• Conditii tehnice de alimentare.
• Norme si prevederi pentru securitatea si protectia muncii.

Aceasta	lista	nu	are	pretentia	de	a	fi	completa.	
Regulile se vor respecta pe propria responsabilitate. 

Urmatoarele elemente trebuie avute in vedere si respectate:
• Conexiunile electrice se vor realiza conform cu diagramele de conectare si schemele sirurilor de 

cleme. 
• Tipul, sectiunea si lungimea cablurilor trebuie stablite de un electrician autorizat!
• Se va urmari separarea cablurilor de alimentare de cele de curent de joasa tensiune!
• Pe fiecare faza trebuie prevazut un contact de siguranta cu deschidere de minim 3 mm!
• Intrarile de cablu neutilizate trebuie corect etansate.
• Toate intrarile de cabluri trebuie fixate!
• Dupa conecatre efectuati toate verificarile necesare ! (pamantare, etc)

• Avertizare pentru tensiune electrica periculoasa!
 » Neobservarea acestei avertizari poate duce la daune materiale sau raniri.

 → Inainte de orice interventii la piese care conduc curent electric a se deconecta echipamentul de 
la retea si a se preveni pornirea accidentala.

La sirul de cleme X3 si X4, respectiv X5 si X6 se poate conecta doar un contact lipsit de po-
tential.  Tensiunea electrica ar putea distruge automatizarea.  
Se vor respecta prescriptiile pentru joasa tensiune. 

6. X3, X4 Deschis: Utilizare de zi BN / BU
  Inchis.: Utilizare de noapte
7. X5, X6 Deschis: Automatizare oprita BK / GY
  Inchis.: Automatizare pornita
8. Valoare setata ZI 10-990 Pa

9. Valoare setata NOAPTE 10-990 Pa

Nu este permis ca presiunea in instalatie sa depasesca 5000 Pa. 
Ar putea rezulta o distrugere a automatizarii. 

Fig. 3:
Conexiunile automatizarii 
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9. Utilizare

ATENTIE! Opriti alimentarea!       (vezi  8. Pornirea!)

8.	 Punere	în	funcțiune

Pornirea de catre personal specializat se poate efectua doar dupa ce au fost eliminate eventualele peri-
cole.
Urmatoarele verificari trebuie efectuate conform cu indicatiile din Manual si respectarea normelor in vi-
goare:
• Se vor verifica toate masurile de siguranta mecanise si electrice (ex pamantare! )
• Tensiune, frecventa si tipul alimentarii trebuie sa corespunda celor enuntate pe eticheta.
• Verificati toate conexiunile si legaturile electrice!
• Comutatoarele, sigurantele si elementele de comanda conectate trebuie verificate!
• Furtunul pentru măsurarea presiunii va fi așezat în canal.
• Pentru setarea diferentei de presiune  vezi 9. Utilizare
• Dupa verificarea si racordarea la reteaua de curent la sfarsit comutatorul  (2) (vezi Fig. 1) trebuie 

conectat pe „I“. Ventilatorul functioneaza. 

• Avertizare pentru tensiune electrica periculoasa!
 » Neobservarea acestei avertizari poate duce la daune materiale sau raniri.

 → Inainte de orice interventii la piese care conduc curent electric a se deconecta echipamentul de 
la retea si a se preveni pornirea accidentala.

10. Intretinere si reparare
10.1. Note importante 

• Avertizare pentru tensiune electrica periculoasa!
 » Neobservarea acestei avertizari poate duce la daune materiale sau raniri.

 → Inainte de orice interventii la piese care conduc curent electric a se deconecta echipamentul 
de la retea si a se preveni pornirea accidentala.

Fig. 4:
Setarea diferentei de presiune la comutatorul 
pentru decade

8 8
3 2 = 32 x 10 = 320 Pa

9 9
4 1

NOAPTE

ZI

= 41 x 10 = 410 Pa

Pornirea si oprirea automatizarii  (Fir de control BK / GY)
Prin punte între terminalele X5 și X6 (fir de control BK, GY) modul noapte este pornit, prin înlăturarea 
punții, este oprit.

Pornire	și	oprire	mod	noapte	(Fir	de	control	BN	/	BU)
Prin punte între terminalele X3 și X4 (fir de control BN, BU) modul noapte este pornit, prin înlăturarea 
punții, este oprit.

Schimbarea valorii setate pentru ZI
La comutatoarele pentru decade (8) se setează valoarea de referință pentru zi.
Ex.   3   2 = 32 x 10 = 320 Pa
 
Schimbarea calorii setate pentru NOAPTE
La comutatoarele pentru decade (9) se setează valoarea de referință pentru noapte.
Ex.   4   1 = 41 x 10 = 410 Pa
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Intretinerea si reparatiile pot fi intreprinse doar de personal specializat, cu respectarea prevederilor 
din Manualul cu Instructiuni de montaj si utilizare precum si a normelor in vigoare.

Nu se vor repara echipamente defecte sau deteriorate, eventualele deteriorari sau erori de functio-
nare vor fi anuntate in scris producatorului.

• In cazul reparatiilor individuale apare pericolul de raniri si daune materiale si totodata 
duce la pierderea garantiei din partea producatorului.

Intretinerea,	indepartarea	erorilor	si	curatirea	pot	fi	efectuate	de	catre	personal	specilizat	cu	
respectarea indicatiilor prevazute in Instructiuni de montaj si utilizare.
Daca sunt corect utilizate, echipamentele ruck necesita interventii limitate de intretinere.
Urmatoarele actiuni, cu respectarea regulilor si normelor de siguranta, se recomanda a fi intreprin-
se la intervale regulate de timp:
• A se verifica functionarea automatizarii si functionalitatea mijloacelor de siguranta.
• Verificati conexiunile si cablurile electrice de eventuale defectiuni.
• Niplurile și furtunurile de presiune trebuie verificate periodic de impurități iar la nevoie trebuie 

curățate respectiv furtunurile de presiune schimbate.

Inainte de repornirea echipamentului dupa o perioada de interventii de service si intretinere, 
conform capitolului 7 si 8.

10.2. Curatire si intretinere

Unitatea nu trebuie reconfigurata!

Garantia din partea ruck	Ventilatoren	este	valabila	doar	pentru	configuratia	livrata.	
Reconfigurarea	sau	extinederea	echipamentului	duce	la	pierderea	garantiei!

11.	 Extindere	si	reconfigurare

13.	 Identificarea	si	indepartarea	erorilor
Va rugam respectati urmatoarele instructiuni:
• Procedati la urmarirea erorilor in mod sistematic si precis chiar si sub presiunea timpului.  

In cel mai rau caz, demontarea si modificarea valorilor setate poate sa conduca in cel mai rau caz la 
imposibilitatea determinarii erorilor initiale.

• Realizati o privire de ansamblu asupra functionarii echipamentului in tabloul complet al instalatiei.
• Incercati sa stabiliti daca echipamentul a realizat functia stabilita, inainte de aparitia erorii?
• Incercati sa identificati modificari ale intregii instalatii in care echipamentul lucreaza:

 » Au fost modificate conditiile sau domeniul de lucru?
 » Au fost realizate modificari (ex: reconfigurari) sau reparatii la  intregul  sistem (echipament, partea electri-

ca, automatizare) sau la centrala? Daca da, in ce fel?
 » A fost unitatea corect utilizata?
 » Cum se manifesta eroarea?

• Realizati o descriere clara asupra cauzei erorii. Intrebati utilizatorul direct al echipamentului sau al 
instalatiei. 

Daca nu ati reusit sa indepartati eroarea, va rugam contactati producatorul. Adresa de contact se 
gaseste la www.ruck.eu sau pe verso-ul copertii Manualului cu instructiuni de montaj si utilizare.

12.1. Inlaturarea

12. Demontarea si reciclarea

• Exista riscul de raniri in timpul demontarii sub tensiune electrica!
 » Daca nu deconectati tensiunea inainte de inceperea demontarii, va puteti rani si deteriora produ-

sul sau parti din acesta.
 → Asigurati-va ca elementele relevante ale instalatiei sunt lipsite de tensiune.

Inlaturarea necontrolata a echipamentului poate conduce la degradarea mediului inconjurator.
De aceea va rugam sa indepartati echipamentul respectand prevederile in vigoare in tara Dumnea-
voastra.
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13.1. Posibile erori de functionare
Inainte de pornire sau in timpul functionarii pot sa para si alte erori, care nu vor fi afisate printr-un cod 
de eroare pe display.

Eroare Cauze posibile Indepartare eroare

Ventilatorul nu 
functioneaza.

• Echipamentul nu este conectat
• Comutatorul este pozitionat pe „I“ .
• Nu exista tensiune electrica.
• Conexiunea electrica nu este realizata.
• Diferenta de presiune dorita este setata pe 

0 Pa .

• Racodati echipament.
• Pornire echipament. 
• Verificati siguranta/alimentarea 
• Alimentarea va fi legata doar de per-

sonal de specialitate. 
• Setare diferenta de presiune dorita 

Nu exista automa-
tizare!

• Presiunea masurata in locul nepotrivit. • Furtune de presiune mai lungi se vor 
conecta la locul potrivit in canalul de 
ventilatie. 

14. Date tehnice

Fig. 5:
Dimensiunile echipamentului. 
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134703 134706 134708 134710 132970 132976 132982 132989 132997 133004

Lungime L mm 337 337 337 437 598 598 670 670 931 931
Latime B mm 388 388 388 541 745 745 860 860 1165 1165
Inaltime H mm 225 225 242 249 333 333 418 418 521 521

Tensiune de lucru U V 230V ~ 230V ~ 230V ~ 230V ~ 230V ~ 230V ~ 230V ~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~
Frecventa f Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Consum de putere  P W 99 113 179 268 165 503 509 1331 2263 2627
Consum de curent I A 0,8 0,9 1,4 1,8 1,3 2,2 2,2 2 3,3 3,8
Consum max curent   Imax A 0,8 0,9 1,5 1,9 1,4 2,3 2,3 2,1 3,5 4,0
Temp. ambianta maxima  tA °C 60 60 70 55 60 50 50 50 60 55
Temperatura ambientala max tM °C 60 60 70 55 60 50 50 50 60 55
Schema de conectare nr. 133375 133375 133375 133375 133375 133375 133375 133381 133381 133381

L

H

 B
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Date conforme directivei ErP conform ordonanţei UE 327/2011
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Număr ID 134703 134706 134708 134710 132970 132976 132982 132989 132997 133004
Conform ErP 2015 ** 2015 ** 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Randamentul total ηes [%] 57,2 58,8 63,4 65,1 65,7 65,6 66,9 65,3
Categoria de măsurare A A A A A A A A

Categoria de randament statisch          
static

statisch          
static

statisch          
static

statisch          
static

statisch          
static

statisch          
static

statisch          
static

statisch          
static

Randament în punctul optim de eficiență 
energetică N 74,9 75,3 82,1 78,6 79,3 74,9 73,6 71,2

Reglare tura‘ie integriert            
integrated

integriert            
integrated

integriert            
integrated

integriert            
integrated

integriert            
integrated

integriert            
integrated

integriert            
integrated

integriert            
integrated

Anul fabricației A se vedea plăcuţa de fabricaţie 
Număr oficial de înregistrare Judecătoria Mannheim HRB 560366
Sucursala producătorului ruck Ventilatoren GmbH, Germania
Puterea nominală de intrare a motorului la 
starea optimă de eficienţă energetică Pe [kW] 0,206 0,273 0,164 0,508 0,507 1,324 2,302 2,737

Debit volumic la optimul eficienţei energetice qV [m³/h] 913 1208 1778 3223 3718 5886 8443 10703
Presiune statică în punctul de maximă 
eficienţă psf [Pa] 428 443 197 360 311 519 655 604

Turația la randamentul energetic optim n [1/min] 2828 2563 1233 1472 1225 1333 1527 1303

Raportul specific  Raportul specific este aproape de 1 şi mult sub 1,11.
informaţii referitoare la demontare, reciclare 
şi eliminare ca deşeu Vă rugăm să respectaţi manualul de utilizare a produsului.

Durată de serviciu optimă Vă rugăm să respectaţi manualul de utilizare a produsului.
Descrierea elementelor suplimentare utilizate 
la determinarea randamentului energetic, 
cum ar fi conductele, care nu sunt descrise 
în categoria de măsurare și nu sunt livrate cu 
ventilatorul.

Pentru determinarea eficienţei energetice nu s-au utilizat obiecte speciale, în afară de componentele de 
conectare necesare conform categoriei de măsurare.

*

**

***

Neconform prevederilor Erp, poate fi vândut doar ca piesă de schimb pentru ventilator identic precum definit în normativa Erp (EC) 327/2011, sau în afara 
C.E.. 

Conform prevederilor normativei ErP (EC) 327/2011, puterea maximă în punctul de funcţionare de maximă eficienţă este < 125W. 

Conform prevederilor normativei ErP (EC) 327/2011, puterea maximă a hotei este < 280W. 

15. Schema de conectare



ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg-Windischbuch

Tel. +49 (0)7930 9211-0
Fax. +49 (0)7930 9211-150

info@ruck.eu
www.ruck.eu

Datele conţinute în aceste instrucţiuni de montaj 
şi utilizare servesc exclusiv descrierii produsu-
lui. Recunoasterea unei anumite proprietati sau 
o intrebuintare intr-un anumit scop nu se exclu-
de din informatiile furnizate de noi. 

Informatiile prezentate nu scutesc utilizatorul de 
eventualele evaluari si teste care trebuie efec-
tuate.
Trebuie avut in vedere ca produsele noastre 
sunt supuse unui fenomen natural de imbatra-
nire si uzura.

Toate drepturile privind produsele ruck Ven-
tilatoren GmbH ne apartin chiar si in ceea ce 
priveste patentarea lor.
Dreptul de a pune aceste informatii la dispozitie, 
prin copiere sau instrainare ne apartine.
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