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02 ЗВЕРНЕННЯ

• Ця інструкція є невід'ємною частиною дестратифікатора і разом з ним повинна
бути передана користувачу.

• Для забезпечення правильного під'єднання та використання дестратифікатора
необхідно уважно ознайомитись з цією інструкцією перед початком монтажу.

• Рекомендуємо зберігати дану інструкцію у надійному місці для можливості
звернення до неї у процесі експлуатації.

• Особливу увагу звертаємо на дотримання заходів безпеки при монтажі даного
дестратифікатора, а також будь-яких дій, зв'язаних із сервісним обслуговуванням.

• Дестратифікатори можуть встановлюватись та експлуатуватись виключно в умовах, 
для котрих вони призначені. Будь-яке інше використання, невідповідне даній 
інструкції, може призвести до наслідків у вигляді пошкодження майна, травм або 
загибелі персоналу. Варто прикласти усіх зусиль для виключення можливості непра-
вильної експлуатації дестратифікатора.

• Потрібно обмежити доступ до дестратифікатора неуповноважених осіб, а також
провести навчання обслуговуючого персоналу.

• Виробник не несе відповідальності за шкоду, викликану діями осіб не ознайомле-
них з даною інструкцією.

• Виробник залишає за собою право вносити зміни в дану інструкцію без попере-
дження.

• Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію і конструкцію
дестратифікаторів, що не впливають на їх функціонування та базові технічні параме-
три.

ЗВЕРНЕННЯ
КОМПАНІЯ ТРЕВЕНТ УКРАЇНА ДЯКУЄ ВАМ ЗА ВИБІР
ДЕСТРАТИФІКАТОРА TREVENT.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед проведенням будь-яких робіт, пов'язаних з обслуговуванням 
дестратифікатора, ознайомтесь з даними матеріалами по безпеці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 03

Не допускається попадання усередину дестратифікатора сторон-
ніх предметів та рідин.

Перед підключенням джерела живлення перевірте параметри 
електромережі на відповідність параметрам для яких розрахова-
ний дестратифікатор.

Електрична мережа, від якої живиться дестратифікатор та автома-
тика, повинна бути додатково захищена від зникнення фаз.

Встановлюйте дестратифікатор на міцній основі, здатній витрима-
ти вагу дестратифікатора.

Перевірте наявність заземлення. Не допускайте використання 
дестратифікатора без заземлення, це може призвести до пошко-
дження майна, травм або загибелі персоналу.

Електрична мережа, від якої живиться дестратифікатор та автома-
тика, повинна бути захищена від короткого замикання.

Дестратифікатор повинен монтуватись та підключатись до 
інженерних мереж лише кваліфікованим персоналом з наявними
відповідними дозволами та допусками.

Під час монтажу, запуску, ремонту та обслуговування дестратифі-
катора дотримуйтесь усіх правил та норм безпеки.



   Дестратифікатори призначені для створення рівномірної температури між верхні-
ми та нижніми шарами повітря шляхом примусового перемішування повітряних мас
приміщення у вертикальній площині.
   Місце дестратифікаторів - лише в системах конвекційного опалення в приміщеннях
висотою понад 3,5 м.

04 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРАТИТАФІКАТОРІВ

   Зберігання та транспортування дестратифікатора повинно бути тільки в заводсько-
му упакуванні!
   Устаткування може транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує
його зберігання і виключає механічні пошкодження, згідно з правилами перевезення 
вантажів, що діють на транспорті даного виду.
   Перед розпакуванням дестратифікатора слід перевірити, чи присутні будь-які сліди
пошкодження упаковки. Рекомендується перевірити чи не був пошкоджений під час
транспортування корпус дестратифікатора. У разі виявлення одного з перерахованих 
вище пошкоджень слід виставити претензію до компанії-перевізника.
   Дестратифікатор слід зберігати в приміщенні, в якому відносна вологість повітря не 
перевищує 85%, відсутня конденсація вологи, температура навколишнього повітря в 
межах від -30 до + 40 °С.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ



ДЕСТРАТИФІКАТОРИ
TREVENT DTR-9000 СКЛАДАЮТЬСЯ
З ДЕКІЛЬКОХ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ДИФУЗОР складається з металевих елементів, покритих 
зносостійкою полімерною фарбою, оцинкованих кріпильних і 
конструктивних елементів.

ВЕНТИЛЯТОР розташований в дифузорі в задній частині-
дестратифікатора, забезпечуючи найбільш ефективну дина-
мічну конфігурацію струменю повітря. Вентилятор обладнаний 
забірною захисною решіткою, яка захищає дестратифікатор від 
потрапляння в нього сторонніх предметів і запобігає можливо-
му травмуванню персоналу лопатями вентилятора. Рівень 
захисту вентилятора IP 54 (EN 60529), клас ізоляції F.

КОНСТРУНЦІЯ 05



ОСНОВНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
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НАСТІННИЙ МОНТАЖ

Відстань від стіни не менше
Висота монтажу
Дальність струменю повітря

0.25 м
18 м

до 30 м
* Направляючі жалюзі встановлені під кутом 45°

РЕКОМЕНДОВАНА
ВІДСТАНЬ
ВІД СТІН ТА СТЕЛІ

min 0,25м

min 0,5мmin 0,5м

6-
18

м

СПОСОБИ МОНТАЖУ
TREVENT PRO-35/65/85

  УВАГА! За умови монтажу консолі до стелі слід використовувати елементи 
кріплення, відповідно їхній несучій здатності.
  УВАГА! Недотримання при монтажі мінімальної відстані (0.25 м) від стін 
або стелі призведе до неправильної роботи дестратифікатора, що може 
вплинути на термін служби обладнання.

МОЖЛИВІ СПОСОБИ МОНТАЖУ
TREVENT DTR-9000

18
 м

*

30 м**

45° 30°

МОЖЛИВІ СПОСОБИ МОНТАЖУ 07



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

08 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельний ряд

Розхід повітря
Тип двигуна
Висота монтажу
Максимальна дальність горизонтального
струменю повітря
Параметри електроживлення двигуна
Потужність електродвигуна
Січення проводів підключення
Номінальний струм електродвигуна
Габаритні розміри (ДхШхВ)
Маса
Рівень шуму
Клас захисту електродвигуна

м³/год
-
м

м

В/Гц
кВт
мм²

A
мм
кг
Дб
IP

TREVENT PRO-65

9000
АС
18

30

220/50
0,424
3*1,5
1,92

745*455*695
27,5
59
54

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДЕСТРАТИФІКАТОРА TREVENT DTR-9000
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ТАБЛИЦІ РОЗРАХУНКУ СІЧЕННЯ ПРОВОДІВ

Січення

струмопровідної

 жили, мм² Струм, А  Потужність, кВт

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120

19
27
38
46
70
85
115
135
175
215
260
300

4,1
5,9
8,3
10,1
15,4
18,7
25,3
29,7
38,5
47,3
57,2
66,0

16
25
30
40
50
75
90
115
145
180
220
260

10,5
16,5
19,8
26,4
33,0
49,5
59,4
75,9
95,7
118,8
145,2
171,6

Струм, А  Потужність, кВт

Напруга, 220 В Напруга, 380 В

Матеріал провідника - мідь

Січення

струмопровідної

 жили, мм² Струм, А  Потужність, кВт

2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120

20
28
36
50
60
85
100
135
165
200
230

4,4
6,1
7,9
11,0
13,2
18,7
22,0
29,7
36,3
44,0
50,6

19
23
30
39
55
70
85
110
140
170
200

11,6
15,1
19,8
25,7
36,3
46,2
56,1
72,6
92,4
112,2
132,0

Струм, А  Потужність, кВт

Напруга, 220 В Напруга, 380 В

Матеріал провідника - алюміній



МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА
СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ 

Несправність Можлива причина

Вентилятор не працює

Звернутися в спеціалізовану
монтажну організацію.

Методика усунення

Пошкоджений провід мережі живлення.

Механічна зупинка вентилятора.
Провести візуальний огляд.
Видалити сторонній предмет.

При роботі дестратифікатор
видає сторонній шум

Провести візуальний огляд.
Видалити сторонній предмет.

Попадання в крильчатку вентилятора
стороннього предмета.

Недотримання рекомендацій по монтажу.
Звернутися в спеціалізовану
монтажну організацію.

10 ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ



УМОВИ ГАРАНТІЇ
   Виробник TREVENT забезпечує 2 роки гарантії на дестратифікатори.
   Умови гарантії вступають в силу з моменту покупки товару (дата виставлення доку-
мента, що підтверджує покупку устаткування), але не пізніше 24 місяців від дати 
видачі зі складу виробника.
   Несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, будуть безкоштовно усуне-
ні протягом 14 робочих днів. Сервіс обладнання проводиться монтажною фірмою 
відповідно до умов, що містяться в гарантійному талоні. Запчастини постачає вироб-
ник TREVENT протягом гарантійного терміну.
   Гарантія не поширюється на зниження якості пристрою викликаного нормальним 
процесом зносу а також в наступних випадках:
  а) механічні пошкодження обладнання та його дефекти, спричинені неправильним 
зберіганням або транспортуванням;
   б) пошкодження та дефекти викликані:
-  невідповідним цій інструкції сервісом;
- використанням або утриманням обладнання в неналежних умовах (підвищена 
вологість, дуже висока або низька температура, і т.д.);
- самостійним (виконаним користувачем або неуповноваженою особою) ремонтом, 
зміною конструкції обладнання;
- підключенням додаткового обладнання, не рекомендованого виробником;
- неправильною напругою електромережі;
   с) елементи обладнання, схильні до зносу, в тому числі зміна кольору корпусу і 
матеріалів.
   Будь-які зміни до положень Умов Гарантії, сліди змін або спроби змін конструкції 
обладнання поза сервісом виробника TREVENT, а також необережне використання, 
вплив вологи, корозія, окислення, виявлені під час сервісу, тягне за собою анулю-
вання гарантії.
   Умовою виконання сервісу є висланий на адресу виробника підписаний гарантій-
ний талон, підтвердження покупки устаткування (ксерокопія рахунку-фактури), а 
також правильно заповнений рекламаційний бланк.
   У разі недотримання будь-якої з умов, дана гарантія анулюється.
  Виробник TREVENT залишає за собою право вносити зміни в технічну документа-
цію без повідомлення.

Вся кореспонденція, повернення, рекламації повинні бути адресовані:

ТзОВ "ТРЕВЕНТ УКРАЇНА"
вул. Грунтова 1, м. Львів, 79066, Україна

тел.: (098) 86 900 25,
електронної пошти: trevent.ua@gmail.com

ПАСПОРТ 11



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

РЕКЛАМАЦІЙНИЙ БЛАНК

Печатка і підпис монтажної фірми
Серійний номер пристрою
Адреса і місце встановлення

Дата придбання

Компанія, заявник рекламації
Компанія, що змонтувала обладнання
Дата і обставини виявлення несправності
Дата пред'явлення рекламації
Ім'я та прізвище контактної особи
Телефонний номер / e-mail адреса
Опис несправності
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ТзОВ «ТРЕВЕНТ УКРАЇНА»

вул. Грунтова 1, м. Львів, 79066, Україна
тел.: (098) 86 900 25,

сайт: Trevent.ua
електронна пошта: trevent.ua@gmail.com


