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1. Арнауы
ANTEY желдеткіштері қабырғаға орнатылатын тұрмыстық желдеткіштер болып та-

былады. Олар жайларда айдаушы немесе айдаушы-сорушы желдетуді қамтамасыз 
етуге арналған. ANTEY B желдеткіштері сорушы желдету режимінде жұмыс істейді — 
жайлардағы ауаны сонда жұмыс істейтін адамдар үшін зиянды булармен, газдармен, 
түтінмен бірге шығарады. ANTEY RB сериялы  желдеткіштері - айдаушы-сорушы жел-
деткіштер болып табылады және айдаушы немесе айдаушы-сорушы режимінде жұмыс 
істейді.  

ANTEY желдеткіштері өнеркәсіптік, қоғамдық (дүкендерде, қонақ үйлерде, мейрам-
ханаларда, ойын-сауық мекемелерінде және т.б.) ғимараттарда, тұрғын жайларда пай-
даланылады. ANTEY желдеткіштері жоғары техникалық параметрлердің кең гаммасы-
на, заманауи және эстетикалық дизайнға ие. 

ANTEY 100 орындау нұсқасы

 B - баулы ажыратқыш          
 

 R - айдаушы-сорушы режим
 

1-сурет
2. Техникалық сипаттамалары

150В 150 RB 200В 200 RB 250В 250 RB 300В 300 RB
Ауа шығыны, м3/сағ
- айдау
- сору

300
–

300
180

500
–

500
380

800
–

800
680

1100
–

1100
880

Дыбыстық қысым 
деңгейі, дБ 40 40 40 42

Ток, А 0,106 0,154 0,148 0,177

Кернеу, В 220-240

Жиілік, Гц 50

Айналу жиілігі,
айн./мин 1300 1100 900 850

Қуаты, Вт 25 30 35 40

Максималды жұмыс 
температурасы, ºС 40

Қорғаныс деңгейі, IP Х2
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ANTEY желдеткіші
Габариттік және орнату өлшемдері – 2-суретті қараңыз.

2-сурет
3. Құрылысы

ANTEY желдеткіші  желдету шахтасынан ауаның кері ағынын болдырмайтын грави-
тациялық жалюзимен жабдықталған. Желдеткіштің алдыңғы торы берік ABS-пластик-
тен жасалған. Корпусы ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған.
4. Монтаждау
! Монтаждау мен шешіп алуды тек электр желісінен ажырап тұрғанда ғана орын-
даңыз. Электр желісіне жалғау білікті электрикпен жүзеге асырылуы тиіс.

Желдеткіш  тікелей қабырғадағы желдету шахтасының ойығына (3-сурет), немесе 
тікелей ғимарат қабырғасына, қабырғаңа сәйкес диаметрде ойып жасалған желдету 
саңылауларына (4-сурет) орнатылады.

Желдеткішті қаптамадан шығарғаннан кейін желдеткіштің корпусын тасымалдау 
барысында туындауы мүмкін ықтималды зақымданулардың (жарылулардың, дефор-
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мациялардың, жұмыс дөңгелегі корпусқа тимеуі қажет) болуына қатысты тексеріп алу 
қажет.  .
Назар аударыңыз!

Орнату биіктігі – еденнен 2,3 метрден астам.
Зақымданулар болмаған жағдайда желдеткішті арналған орнына орналастыруға 

кірісуге болады (5-сурет):
• электр желісін тоқтан ажыратып, желдеткіштің электр қорегі кабелін дайындаңыз 

(А);
• желдеткіш торын шешіп алыңыз (Б);
• саңылауларды белгілеп, бұрғылаңыз (В);
• дюбельдерді орнатыңыз (Г);
• желдеткішті бекіту элементтерімен бекітіңіз, кабельді қысқыш планкамен бекітіңіз 

(Д);
• торды орнатыңыз, электр желісінен қоректі қосыңыз (Е).

5-сурет
Монтаждау сызбасы 6-суретте көрсетілген

 

L, N = ~ 220-240V
L – фаза   
N – нөлдік сым

6-сурет
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5. Пайдалану ережелері
Бұйымды пайдалануды бастар алдында осы паспортпен мұқият танысып шығыңыз.
Желдеткішті су шашырандыларының, бу немесе жоғары температура әсері бола-

тын жерлерге орнатпаңыз. 
Желдеткішті жиі қосып, өшірмеу ұсынылады.
Желдеткіш кернеуі 220В және жиілігі 50Гц бір фазалы айнымалы тоқ желісіне 

жалғауға арналған.
Су енуден қорғаныс дәрежесі - IPX2.
Желдеткіш қоршаған ауа температурасы +1ºС бастап, +45ºС дейінгі ауқымда пай-

далануға арналған.
6. Техникалық қызмет көрсету ережелері:

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жылына кем дегенді бір рет орындау қа-
жет.

Техникалық қызмет көрсету кезектілігі (7-сурет):
• желдеткішті электр желісінен ажыратыңыз (А);
• желдеткіштің торын шешіп алыңыз (Б);
• желдеткіштің торын ағын суда жуыңыз (В);
• желдеткішті жуғыш құрал ерітіндісіне салынған жұмсақ шүберекпен (Г) және 

жаққышпен (Д) тазартыңыз;
• желдеткіштің беттерін құрғатып сүртіңіз;
• желдеткіштің алдыңғы торын қойыңыз (Е);
• желдеткішті электр желісіне жалғаңыз

7-сурет
Назар аударыңыз!

Қозғалтқышқа және электр құрам бөліктеріне сұйықтықтардың тиюіне жол бермеңіз.
Желдеткіштің қозғалтқышын кезеңді түрде тексеріп отыру қажет. Тексеру қозғал-

тқышты, қосу және қорғау аппаратурасын тазартуды және сырттай тексеруді қамтиды. 
Тексеру сәйкес біліктілікке ие тұлғамен жүзеге асырылуы тиіс.      

Желдеткіштердің конструкциясы үнемі жетілдіріліп отырады, сол себепті кейбір мо-
дельдерде осы паспортта сипатталғаннан пайдалану шарттарына әсер етпейтін өзге-
шеліктері болуы мүмкін.
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7. Қауіпсіздік талаптары
Назар аударыңыз!

Желдеткішті пайдалану және монтаждау барысында электр аспаптарын пайдалану  
барысындағы жалпы электр қауіпсіздік ережелерін орындаңыз.

Желдеткішті нұсқаулықта көрсетілген температуралар ауқымынан тыс және агрес-
сивті және қопарылысқа қауіпті орталарда пайдалануға тыйым салынады.

Желдеткішті электр желісіне қосқанда зақымданған құрал-жабдықтар мен сымдар-
ды пайдаланбаңыз.

Желдеткішті қаптамадан шығарғанда абай болыңыз.
Желдеткішті улы газдары бар мұржаға орнатпаңыз.
Желдеткішті оңай тұтанатын материалдардың жанында орналастырмаңыз.

8. Сақтау және тасымалдау ережелері
Желдеткішті зауыттық қаптамасында, құрғақ, желдетілетін жайда, +5°С  бастап, 

+40°С дейінгі температурада сақтау қажет.
Сақтау жайында шаң, коррозия тудыратын қышқыл және сілті булары болмауы тиіс.
Тасымалдауды өндіруші қаптамасында,  желдеткішті жауын-шашыннан және ме-

ханикалық зақымданулардан қорғау шартымен кез келген көлік түрімен тасымалдауға 
рұқсат етіледі.
9. Жеткізу жинағы

1. Желдеткіш - 1 дана
2. Паспорт,  пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
3. Қаптама - 1 дана

10. Кепілдік міндеттемелері 
Кепілді пайдалану мерзімі – дұрыс пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайын-

да желдеткішті сату (тапсыру) мезетінен бастап  1 жыл.
Кепілді қызмет көрсету желдеткішті сату фактісін және шарттарын растаушы құжат-

тарды тапсыру жағдайында жүзеге асырылады. 

КЕПІЛДІ СЕРВИС ОРТАЛЫҚТАРЫ: 
1. АЛМАТЫ, Бөкейханов көшесі, 233, тел.: 8 (727) 258-45-61  
2. АСТАНА, Әуезов көшесі, 39-үй, тел.: 8 (7172) 55-93-94, 55-93-96 
3. ҚАРАҒАНДЫ, Пичугин көшесі, 249, 19, 20-пәтерлер, тел.: 8 (7212) 47 76 35
4. Ақтөбе, Жүргенов көшесі, 177А, бутик №723, тел.: +7 (7132) 70-46-90, 70-46-92

 «КЕЛЕТ» АҚ тапсырысымен ҚХР өндірілген.
ҚР аумағында сапасына қатысты шағымдарды «КЕЛЕТ» АҚ қабылдайды.
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1. Назначение
Вентиляторы ANTEY представляют собой бытовые осевые вентиляторы, монтиру-

емые на стене. Они предназначены для создания приточной или приточно-вытяжной 
вентиляции воздуха в помещениях. Вентиляторы серии ANTEY B работают в режиме 
вытяжной вентиляции — удаляют воздух из помещений вместе с парами, газами, ды-
мом, вредными для находящихся там людей. Вентиляторы серии ANTEY RB — явля-
ются приточно-вытяжными вентиляторами и работают режиме вытяжной или в режиме 
приточной вентиляции.  

Вентиляторы ANTEY используются в промышленных, общественных зданиях (в 
магазинах, отелях, ресторанах, развлекательных помещениях и т.д), в жилых помеще-
ниях. Вентиляторы ANTEY обладают широкой гаммой высоких технических параме-
тров, имеют современный и эстетичный дизайн. 

Вариант исполнения ANTEY 100

 B - шнурковый выключатель
 

 R - приточно-вытяжной режим
 

Рис. 1
2. Технические характеристики

150В 150 RB 200В 200 RB 250В 250 RB 300В 300 RB
Расход воздуха, м3/ч
- приточный
- вытяжной

300
–

300
180

500
–

500
380

800
–

800
680

1100
–

1100
880

Уровень звукового 
давления, дБ 40 40 40 42

Ток, А 0,106 0,154 0,148 0,177

Напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50

Частота вращения, 
об/мин 1300 1100 900 850

Мощность, Вт 25 30 35 40

Максимальная рабо-
чая температура, ºС 40

Степень защиты, IP Х2
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Вентилятор   ANTEY
Габаритные и установочные размеры — см. рис.2 

Рис. 2
3. Устройство

Вентилятор ANTEY имеет гравитационные жалюзи, которые препятствуют обрат-
ному движению воздуха из вентиляционной шахты. Передняя решетка вентилятора 
изготовлена из прочного ABS-пластика. Корпус выполнен из оцинкованной стали с по-
рошковым покрытием.                             
4. Монтаж
! Монтаж и демонтаж производить только при выключенной электросети. Под-
ключение к электрической сети должно производиться квалифицированным 
электриком.

Вентилятор  устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты в 
стене (рис.3), либо непосредственно наружу здания через стену (рис.4), в подготов-
ленные вентиляционные отверстия аналогичных диаметров.
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После распаковки вентилятора следует проверить состояние корпуса вентилятора 
на наличие возможных повреждений, возникших в результате транспортировки (тре-
щины, деформации, рабочее колесо не должно задевать корпус).
Внимание!

Установочная высота - более 2,3 метра от пола.
При отсутствии повреждений можно приступать к установке вентилятора в предна-

значенное место (рис.5):
• обесточить электрическую сеть, подготовить кабель электропитания вентилятора 

(А);
• снять решетку вентилятора (Б);
• разметить и просверлить отверстия (В);
• установить дюбеля (Г);
• закрепить вентилятор крепежными элементами, зафиксировать кабель прижимной 

планкой (Д);
• установить решетку, подать питание электрической сети (Е).

Рис. 5
Монтажная схема представлена на рис.6

 

L, N = ~ 220-240V
L – фаза   
N – нулевой провод

Рис.6
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5. Правила эксплуатации
Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с содержанием 

данного паспорта. 
Не монтируйте вентилятор в места подверженные брызгам воды, чрезмерному 

пару или высокой температуре. 
Не рекомендуется частое включение и выключение вентилятора.
Вентилятор предназначен для подключения к однофазной сети переменного тока 

напряжением 220...240 В и частотой 50Гц. 
Степень защиты от проникновения воды - IPX2.
Вентилятор предназначен для эксплуатации при температуре окружающего возду-

ха в пределах от +1ºС до +45ºС.
6. Правила технического обслуживания:

Работы по техобслуживанию необходимо проводить не реже одного раза в год.
Последовательность техобслуживания (рис. 7):

• отключить вентилятор от электрической сети (А);
• снять решетку вентилятора (Б);
• решетку вентилятора промыть под проточной водой (В);
• очистить вентилятор мягкой тканью (Г) и кисточкой (Д), смоченной в растворе мо-

ющего средства;
• протереть поверхности вентилятора насухо;
• установить решетку вентилятора (Е);
• подключить вентилятор к электрической сети.

Рис.7
Внимание!

Необходимо избегать попадания жидкости на двигатель и электрокомпоненты.
Двигатель вентилятора подлежит периодическому осмотру. Осмотр включает 

очистку и внешний осмотр двигателя, пусковой и защищающей аппаратуры. Осмотр 
должен проводиться лицом соответствующей квалификации.      

Конструкция  вентиляторов  постоянно совершенствуется, поэтому некоторые мо-
дели могут иметь отличия от описанных в данном паспорте, не влияющие на условия 
эксплуатации.
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7. Требования безопасности
Внимание!

При эксплуатации и монтаже  вентилятора  соблюдайте общие правила электробе-
зопасности при пользовании электроприборами.

Запрещается эксплуатация  вентилятора за пределами диапазона температур, ука-
занных в руководстве, а также в помещениях с агрессивной и взрывоопасной средой.

При подключении  вентилятора к электросети не используйте поврежденное обо-
рудование и проводники.

Соблюдайте осторожность при распаковке  вентилятора.
Не монтируйте вентилятор в дымоход с ядовитым газом.
Не устанавливайте  вентилятор вблизи легковоспламеняющихся материалов.

8. Правила хранения и транспортировки
Хранить  вентилятор необходимо в заводской упаковке в сухом вентилируемом 

помещении при температуре от +5°С  до +40°С.
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызы-

вающих коррозию.
Транспортировка разрешается любым видом транспорта в упаковке производите-

ля, при условии защиты вентилятора от атмосферных осадков и механических по-
вреждений.
9. Комплект поставки
1. Вентилятор - 1 шт.
2. Паспорт, руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.
10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) вентилятора 
при правильной эксплуатации, хранении и транспортировке.
Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтвержда-
ющих факт и условия покупки вентилятора. 

ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ: 
1. АЛМАТЫ, ул. Бокейханова, 233, тел.: 8 (727) 258-45-61 
2. АСТАНА,   ул. Ауэзова д. 39, тел.: 8 (7172) 55-93-94, 55-93-96 
3. КАРАГАНДА, ул. Пичугина, 249, кв. 19, 20, тел.: 8 (7212) 47 76 35
4. АКТОБЕ  ул. Жургенова, 177А, бутик №723, тел.: +7 (7132) 70-46-90, 70-46-92

Изготовлено по заказу АО «КЕЛЕТ» в КНР.
Претензии по качеству в РК принимаются АО «КЕЛЕТ»




