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TERMO DE GARANTIA 

01 - Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de
12 meses ( 1 ano ) a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
02 - Para utilizar a garantia do seu aparelho tenha em mãos a nota fiscal de 
compra, entre em contato diretamente com a fábrica fone 17 3546-3546 ou
 email ventnewventiladores@hotmail.com 
03 - Esta garantia compreende a substituiçaõ  de peças, mão de obra e o 
transporte desde a ag. do correio mais próxima do consumidor até a fabrica 
e o seu retorno gratuitamente desde que constatado pelo fabricante o defeito
de fabricação.
04 - Fica a cargo do comprador as despesas de retirada, instalação  e 
transporte do produto ate a ag. do correio. 
05 - Esta garantia não cobre peças de desgastes naturais, bem como peças
que em função de montagem incorreta venham a serem danificadas durante o
funcionamento, ou peças danificadas durante a montagem. 
PERDA DA GARANTIA:

01 - Aparelho adquirido a mais de 12 mês, aparelho danificado por ligações
incorreta na rede elétrica, instalado e montado em desacordo com este manual,
sem ou com adulterações da etiqueta de identificação do motor, com sinais de
avaria causada por quedas ou acidentes, peças danificadas por mau uso e
falta de limpeza ou manutenção e com sinais de violação do motor, peças
adaptadas e conserto feito fora da fabrica.
CONDIÇÕES GERAIS:

 01-  A vent New, não autoriza nenhuma pessoa, lojista ou entidade a assumir 
em seu nome qualquer outra responsabilidade ou assistência relativa a garantia
 de seus produtos além das que se encontram descritas neste manual.
02 - Esta garantia será efetuada diretamente pelo Fabricante e somente terá
validade quando apresentada a Nota Fiscal de compra.
03 - Aparelhos enviados para o fabricante que não estejam de acordo com o 
descrito neste manual será de inteira responsabilidade do consumidor as
despesas de transporte e conserto do aparelho.
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EXAUSTOR INDUSTRIAL

ESQUEMA DE  INSTALAÇÃO

FASE PARA 220 V - BRANCO

FASE-BRANCO 
FIO TERRA

FASE

FASE ( OU NEUTRO )

TERRA

PRETO

PRETO
PRETO

PRETO

NEUTRO PARA 127 V - VERMELHO

REDE ELÉTRICA

EXAUSTOR

DESLIGADO

VENTILADOR

CAPACITOR

Características

Vazão m3/h

Rotação

Potência CV

Consumo kwh

Medidas mm

Chapa de aço

Peso Kg

E30

1.400

1.730

1/6

0.10

300x200

22

5.65

E40

2.900

1730

1/6

0,11

400x200

22

6.55

500x200

22

7.25

E50

4.600

1.700

1/6

0,12

E30AV

2.400

1.750

1/4

0,10

300x280

20

6.40

E40AV

3.800

1.640

1/3

0,20

400x280

20

9.30

E50AV

6.200

1.630

1/3

0,20

500x280

20

10.10

Voltagem monovolt 127/220v       cor - cinza claro

( (
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ANTES DE INSTALAR O EXAUSTOR LEIA ESTE MANUAL

01 -Para instalação e manutenção procure profissional especializado, e siga
corretamente as instruções deste manual e o esquema de ligação.
02 -Antes de iniciar a instalação desligue a chave geral da rede elétrica.
03 -Verifique se a tensão da rede é a mesma do aparelho. 
04 -Não utilize fios/cabos de bitola inferior a 1.50mm2.
05 -A carcaça do motor deve ser aterrada através de um condutor de proteção
de instalação (fio terra), conforme NBR 5410.
06 -Para o desligamento total do exaustor, instale-o em uma rede com um
disjuntor bipolar.
07-  Crianças não devem operar este aparelho.
08 - Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças)
com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com
falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções
referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa
responsável pela sua segurança.
09 - Se o cabo de alimentação for danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
10- Realize a limpeza e o reaperto de todos os parafusos pelo menos uma vez
a cada 3 meses , a falta de limpeza do aparelho pode provocar incêndios.
11- Para limpeza do aparelho desligue o aparelho e a chave geral da instalação,
retire a grade e faça a limpeza com um pano macio umedecido em detergente
neutro, depois de limpo recoloque a grade de proteção.

 01 -Este exaustor é para montagem em paredes ou janelas para o exterior, faça
uma abertura na parede conforme o diâmetro do exaustor.
02 -O Exaustor não poderá ser instalado em altura inferior a 2,3m do piso a parte
mais baixa do exaustor.
03 -Se no local da instalação do exaustor existir aparelhos de queima de gás, ou
outros combustíveis o local deve ter ventilação natural adequada.
04 -Quando o exaustor  for instalado acima de um aparelho a gás, a distância 
entre ambos deve ser no mínimo 65cm e respeitar a altura mínima de 2,30 m até o
piso.
05 -O exaustor não deve ser exposto a água.
06 -Este aparelho foi projetado para ser instalado em locais com temperatura 
ambiente de no máximo 40ºC.

 

ITENS DE SEGURANÇA

Instrução para a instalação
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