
Повітророзподільник 
класу фільтрації HEPA 

Технічний паспорт
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Призначення
Цей паспорт є об'єднаним експлуатаційним документом розподільників повітря для фільтрів 
класу НЕРА (далі за текстом «HEPA BOX»). Паспорт містить відомості, необхідні для правильної та 
безпечної експлуатації HEPA BOX та підтримки їх у справному стані. Повітророзподільники для 
фільтрів НЕРА – особливий клас фільтрів, призначених для ефективного очищення повітря від 
забруднювачів усіх типів, у тому числі дрібних частинок діаметром 2,5 та 10 мкм, та 
мікроорганізмів.

і ічні і і
2.1. Пристрій HEPA BOX, їхні габаритні та приєднувальні розміри наведені на малюнку 1 та у 
таблиці 1. 
2.2. Технічні характеристики HEPA BOX наведено у таблиці 2.

Рисунок 1

Таблиця 1



3. Комплектація

Примітки: 

HEPA BOX
1

Паспорт вентилятора 1

Таблиця 2

Найменування Габарит 
фільтра

Клас 
фільтрації

Номінальна
продуктивність,

м3/ч

Початкова
 втрата тиску,

Па

Кінцева 
втрата тиску,

Па

Е11 150 70

Н13 150 110

Н14 150 120

Е11 340 70

Н13 340 110

Н14 340 120

Е11 580 70

Н13 580 110

Н14 580 120

Е11 600 70

Н13 600 110

Н14 600 120

AHB 623 610х610х78

Рекомендована
600

Максимальна
1000

Рекомендована
600

Максимальна
1000

Рекомендована
600

Максимальна
1000

Рекомендована
600

Максимальна
1000

AHB 318 305х305х78

AHB 470 457х457х78

AHB 587 575х575х78

, П
а

, м/с



5. Підготовка виробу до використання

4. Конструкція та принцип роботи НЕРА ВОХ 
4. 1. НЕРА ВОХ складається з:
- 

- трубка для подачі тестового аерозолю (перевірка концентрації);
- 
подібним профілем) або рідким (газоподібним) ущільнювачем;
- 4 простих у користуванні, не ковзних затискних елемента для більш високої щільності фільтрів;
 - вимірювальний прилад, доповнений U-подібним ущільненим профілем;
- вбудований манометр для контролю перепадів тиску (опція);
4. 2. Головне завдання боксу - рівномірний розподіл повітряного потоку через фільтруючу вставку, яка очищає 
повітря від забруднювачів усіх типів та мікроорганізмів. Застосовується для припливної вентиляції.

Повітророзподільник HEPA BOX

Кріпильний матеріал залежить від типу та 
стану стелі на місці установки (не входить 
до комплекту поставки)

елементСкладання 
повітровипускних решіток 

Підвіска

EPA

Повітровипускна решітка

Вирівнювання
за допомогою

(комплект )M8 [ макс . 2 м]

Комплект для монтажу 
необхідно замовити
окремо.

Кутовий зажим

Дотримуйтеся вказівок
по установці фільтруючих 
елементів 

Кріплення до стелі 

Монтаж повітророзподільника HEPA BOX



Зразок монтажу
ДЛЯ ЛЕГКОЇ СТЕЛІ

Установка:

1: Скріпити заклепками профілі із корпусом. 

2: З'єднати профілі стелі для монтажу 

коміркової конструкції 

3: Підготувати чотири точки для підвішування. 

4: Підняти корпус із верхньої частини .

5: Підвісити корпус.

6: Загерметизувати стики та з'єднання.

Касета

Модульна збірка
для легкої стелі розміром 690 x 
690 мм

Профіль стелі

Комплект L-подібних 
профілів, заклепувальні 
з'єднання замовник 
виконує з внутрішньої 
сторони 

Профіль стелі

623

Кутовий гвинт

690 ( модуль касетної стелі)

Повітровипускна решітка

Розпірка 

L 

Установка :

3:

4: .

5: .

6:

7:

8: .

Зразок монтажу
ДЛЯ КАСЕТНОЇ СТЕЛІ

Рама  60 мм
Сталева конструкція, товщина 1,0 пофарбована
толщина  1,0 окрашена  
полиэфирсульфоновой
краской

Монтується 
в панельну стелю

Установка:

1: Скріпити заклепками раму з корпусом. 

2: Вирізати прямокутний отвір на панелі. 

3: Підготувати чотири точки для підвішування. 

4: Підняти корпус із нижньої частини.

5: Підвісити та вирівняти корпус.

6: Загерметизувати стики та з'єднання.
Панель стелі

Зразок монтажу
ДЛЯ ПАННЕЛЬНОЇ СТЕЛІ

2: З'єднати профілі для монтажу



6.
            Виробник гарантує відповідність вимогам технічної документації за дотримання споживачем правил 
транспортування, зберігання, монтажу, налагодження та експлуатації за умови виконання робіт із 
встановлення та введення в експлуатацію спеціалізованою організацією, яка має відповідний дозвіл 
виробника. 

6.1 Термін гарантії 

більше 42 місяців із дати виробництва.
2 Датою передачі споживачеві вважається дата видачі витратної накладної Дистриб'ютором. 
3 Термін служби становить не менше 10 років
6.2 Умови гарантії 
1. Виробник протягом гарантійного терміну бере на себе зобов'язання щодо усунення несправностей обладнання, що 

виникли внаслідок заводського браку або його частин та елементів.
2.Підставою до розгляду претензій щодо виконання гарантійних зобов'язань є Рекламация.

3. Виробник самостійно приймає рішення про те, чи потрібно замінити вентилятор або його браковані частини або ж 
слід відремонтувати їх на місці.

 4. Виконана гарантійна послуга не продовжує гарантійний термін, гарантія на замінені частини закінчується із 
закінченням терміну гарантії.

 5. 
не визначено інші умови.

6.3 
1. 
2.Пошкодження Вентилятора, що виникли внаслідок:

а) потрапляння всередину сторонніх предметів чи рідин,
б) природних явищ,
в) впливу довкілля,
г) діяльності тварин,
ж) несанкціонованого доступу до вузлів та деталей осіб, які не уповноважені на 
проведення зазначених дій,
з) всі механічні пошкодження та поломки, що відбулися внаслідок недотримання 
рекомендацій та вимог документації, що включає «Інструкцію з монтажу та експлуатації», 
цей паспорт, норми, стандарти та правила проведення робіт.
3. Різні модифікації, зміни параметрів роботи, переробки, ремонту та заміни частин Вентилятора, проведені без 

згоди Виробника або його Дистриб'ютора.
4. 

які збитки, завдані майну клієнта. 
6.4 
  1 Роботи в рамках цієї гарантії провадяться протягом 14 днів з дати подання рекламації. У виняткових 
випадках цей термін продовжується, і зокрема тоді, коли потрібен час для доставки частин або у разі 
неможливості роботи сервісу на об'єкті. 
     2 
їх новими, є власністю Виробника.
  3 Витрати, що виникають через необґрунтовані рекламації або через перерви в сервісних роботах за 
бажанням заявника рекламації, несе сам заявник рекламації. Ремонтні роботи розцінюються відповідно до 
розцінок на сервісні послуги, що встановлюються Дистриб'ютором або Виробником.
   4 Виробник має право відмовити у виконанні гарантійних робіт або обслуговування, якщо клієнт затримує 
оплату за обладнання або попередні сервісні роботи.

    5 Клієнт сприяє працівникам сервісу під час проведення робіт з ремонту у місці розташування обладнання:
а) готує у відповідний час доступ до виробу та документації.
б) забезпечує охорону сервісної служби та її майна, а також дотримання всіх вимог охорони праці та техніки безпеки у           

місці виконання робіт.
        в) створює умови для невідкладного початку робіт відразу після прибуття працівників сервісу та проведення робіт без 
будь-яких перешкод,
        г) забезпечує безкоштовно необхідну допомогу для проведення робіт, наприклад, постачає витяги, ліси, безкоштовні 
джерела електроенергії. 

6. Клієнт зобов'язаний прийняти виконані гарантійні роботи одразу після їх завершення та підтвердити це письмово в 
акті виконаних робіт, копію якого він отримує.

7. Відомості про рекламації
7.1 Прийом продукції проводиться споживачем згідно з «Інструкцією про порядок приймання продукції 
виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю».
7.2 При виявленні невідповідності якості споживач зобов'язаний направити Дистриб'ютору Рекламацію, яка є 
підставою для вирішення питання про правомірність претензії, що пред'являється. Перелік Дистриб'юторів та 
їх контактна інформація наведено на сторінці www.ventservice.com.ua
7.3 Рекламації Дистриб'ютору слід надавати письмово. Допускається надання рекламації факсом або 
електронною поштою. Рекламація повинна містити тип, заводський номер, номер витратної накладної та 
дату передачі Вентилятора, а також адресу місця встановлення Вентилятора, номера телефонів та П.І.Б. 
відповідальної особи.
Рекламація повинна містити опис проблем з вентилятором, а також (якщо можливо) назви пошкоджених 
частин.
7.4 При порушенні споживачем (замовником) правил транспортування, приймання, зберігання, монтажу та 
експлуатації претензії щодо якості не приймаються.
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