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1. GİRİŞ 

VENCO markalı VMK-VMH tip Mutfak Fanlarını çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu lütfen dikkatle 

inceleyiniz, saklayınız. Cihazları, üzerinde iş yapabileceğiniz bir tezgâh ya da depolama yeri olarak 

kullanmayınız. VENCO VMK-VMH tip Mutfak Fanlar sadece tasarım amaçlarına ve teknik özelliklerine uygun 

koşullarda çalıştırılabilir. 

 

 

 

 

 

2. CİHAZ TİP ve MODELİ GENEL TANITIMI 

VENCO Mutfak Aspiratörleri, Endüstriyel Mutfaklarda ve yemek pişirme alanlarında pişirme esnasında 

ortaya çıkan gazları ve oluşan dumanı egzoz etmek için kullanılırlar. 

VMK-VMH Mutfak Fanlarının VMK 35 – 40 – 45 – 50, VMH 35 – 40 – 45 – 50 – 56, VMKD 35 – 40 – 45 – 

50 – 56 modelleri mevcuttur (Şekil 2.1). Ayrıca opsiyonel olarak hız anahtarı bağlanarak; fan hızı kademesiz 

olarak kontrol edilebilmektedir. Tüm modellerimizde; gövde sacı galvanizli çelikten imal edilir. 

 

 

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KILAVUZU OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ 

KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEĞİ BİR YERDE MUHAFAZA EDİN. 

 

BU CİHAZ SADECE TASARIM AMAÇLARINA ve TEKNİK ÖZELLİKLERİNE UYGUN 

KOŞULLARDA ÇALIŞTIRILABİLİR. AKSİ HALDE SORUMLULUK UYGULAMAYI 

YAPANA AİTTİR. 

 

BU CİHAZI PATLAYICI ve KOROZİF ORTAMLARDA KULLANMAYIN. 

 

YETKİLİ OLMAYAN PERSONELİN CİHAZA MÜDAHALESİ veya ORJİNAL 

OLMAYAN YEDEK PARÇA KULLANILMASI SONUCU MEYDANA GELEBİLECEK 

ARIZALARIN SORUMLULUĞU UYGULAMAYI YAPANA AİTTİR. 
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Şekil 2-1 VENCO VMK-VMH Tip Mutfak Fanı 

 

Doğal havalandırmanın yapılamadığı davlumbaz sistemlerinde, her ne kadar davlumbaz içinde yağ 

tutucu filtre kullanımı olsa dahi, egzoz havasında yağlı ve isli bir duman mevcuttur ve bu duman kullanılacak 

olan aspiratöre zaman içerisinde zarar verir. VENCO Mutfak Aspiratörlerinde ise, egzoz havası önce metal 

filtreden geçirilmekte ve yüksek verimli plug fan ile egzoz yapılmaktadır. Bu sayede kullanılan motor hava 

akımı dışında kalmakta ve zarar görmesi engellenmektedir.  

3. MUTFAK FANLARI TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU 

Aşağıdaki tabloda, VENCO tarafından imalatı yapılan mutfak fan modellerine ait teknik özellikler 

belirtilmiştir. 

 

MODEL VMH 35 VMH 40 VMH 45 VMH 50 VMH 56 

Uzunluk [mm] L 940 1000 1150 1350 1600 

Genişlik [mm] a 600 800 800 1000 1200 

Yükseklik [mm] b 600 800 1000 1000 1200 

Ağırlık  [kg]  70 110 152 181 235 

Üfleme ağzı [mm] cxd 230x150 350x170 430x170 450x300 550x300 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.-1 VMH Hücre Tipi Mutfak Fanı Boyut Tablosu 

Kanal Tipi Mutfak Fanı (VMK) Hücre Tipi Mutfak Fanı (VMH) 
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MODEL VMH 35 VMH 40 VMH 45 VMH 50 VMH 56 

Bağlantılar   400 V / 50 Hz / 3~ 

Motor Gücü kW 0,37 0,75 1,1 2,2 3,0 

Motor Devri rpm 1500 1500 1500 1500 1500 

Tablo 3-2 VMH Hücre Tipi Mutfak Fanı Teknik Özellikleri 

 

Statik Basınç VMH 35 VMH 40 VMH 45 VMH 50 VMH 56 

50 Pa 1.759 m³/h 3.427 m³/h 5.559 m³/h 8.477 m³/h 12.210 m³/h 

75 Pa 1.681 m³/h 3.321 m³/h 5.443 m³/h 8.361 m³/h 12.031 m³/h 

100 Pa 1.602 m³/h 3.214 m³/h 5.327 m³/h 8.242 m³/h 11.900 m³/h 

125 Pa 1.524 m³/h 3.106 m³/h 5.202 m³/h 8.068 m³/h 11.779 m³/h 

150 Pa 1.420 m³/h 2.998 m³/h 5.060 m³/h 7.925 m³/h 11.610 m³/h 

200 Pa 1.191 m³/h 2.749 m³/h 4.785 m³/h 7.682 m³/h 11.321 m³/h 

250 Pa 936 m³/h 2.447 m³/h 4.496 m³/h 7.401 m³/h 10.981 m³/h 

300 Pa 538 m³/h 2.078 m³/h 4.136 m³/h 6.981 m³/h 10.628 m³/h 

350 Pa  1.513 m³/h 3.784 m³/h 6.653 m³/h 10.319 m³/h 

400 Pa  832 m³/h 3.336 m³/h 6.244 m³/h 9.936 m³/h 

500 Pa   1.895 m³/h 5.380 m³/h 9.049 m³/h 

Tablo 3-3 VMH Hücre Tipi Mutfak Fanı Teknik Tablo 

 

 

MODEL VMK 35 VMK 40 VMK 45 VMK 50 

Uzunluk [mm] L 770 860 950 1040 

Genişlik [mm] a 550 650 700 800 

Yükseklik [mm] b 400 450 500 600 

Motor Yüksekliği [mm] h 220 240 260 350 

Ağırlık  [kg]  46 61 67 111 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.-4 VMK Kanal Tipi Mutfak Fanı Boyut Tablosu 
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MODEL VMK 35 VMK 40 VMK 45 VMK 50 

Bağlantılar   400 V / 50 Hz / 3~ 

Motor Gücü kW 0,37 0,75 1,1 2,2 

Motor Devri rpm 1500 1500 1500 1500 

Tablo 3-5 VMK Kanal Tipi Mutfak Fanı Teknik Özellikleri 

Statik Basınç VMK 35 VMK 40 VMK 45 VMK 50 

100 Pa  4.495 m³/h   

125 Pa 2.952 m³/h 4.377 m³/h 6.478 m³/h  

150 Pa 2.842 m³/h 4.259 m³/h 6.368 m³/h 9.411 m³/h 

200 Pa 2.577 m³/h 3.989 m³/h 6.113 m³/h 9.090 m³/h 

250 Pa 2.235 m³/h 3.691 m³/h 5.815 m³/h 8.780 m³/h 

300 Pa 1.804 m³/h 3.313 m³/h 5.479 m³/h 8.479 m³/h 

350 Pa 667 m³/h 2.843 m³/h 5.093 m³/h 8.093 m³/h 

400 Pa  2.183 m³/h 4.657 m³/h 7.762 m³/h 

500 Pa   3.417 m³/h 6.833 m³/h 

Tablo 3-6 VMK Yatay Kanal Tipi Mutfak Fanı Teknik Tablo 

 

 

MODEL VMKD 35 VMKD 40 VMKD 45 VMKD 50 VMKD 56 

Uzunluk [mm] L 790 900 950 1100 1200 

Gövde Uzunluğu [mm] l 240 280 310 350 380 

Genişlik [mm] w 550 650 700 800 900 

Yükseklik [mm] h 550 650 700 800 900 

Üfleme Ağzı [mm] axb 300x140 350x140 380x150 440x170 490x200 

Emiş Ağzı [mm] Ød 355 400 450 500 560 

Ağırlık  [kg]  35 48 73 90 110 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.-7 VMKD Kanal Tipi Dikey Mutfak Fanı Boyut Tablosu 
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MODEL VMKD 35 VMKD 40 VMKD 45 VMKD 50 VMKD 56 

Bağlantılar   400 V / 50 Hz / 3~ 

Motor Gücü kW 0,37 0,75 1,1 2,2 3,0 

Motor Devri rpm 1500 1500 1500 1500 1500 

Tablo 3-8 VMKD Kanal Tipi Dikey Mutfak Fanı Teknik Özellikleri 

Statik Basınç VMKD 35 VMKD 40 VMKD 45 VMKD 50 VMKD 56 

100 Pa  4.495 m³/h    

125 Pa 2.952 m³/h 4.377 m³/h 6.478 m³/h   

150 Pa 2.842 m³/h 4.259 m³/h 6.368 m³/h 9.411 m³/h 13.216 m³/h 

200 Pa 2.577 m³/h 3.989 m³/h 6.113 m³/h 9.090 m³/h 12.969 m³/h 

250 Pa 2.235 m³/h 3.691 m³/h 5.815 m³/h 8.780 m³/h 12.625 m³/h 

300 Pa 1.804 m³/h 3.313 m³/h 5.479 m³/h 8.479 m³/h 12.297 m³/h 

350 Pa 667 m³/h 2.843 m³/h 5.093 m³/h 8.093 m³/h 11.956 m³/h 

400 Pa  2.183 m³/h 4.657 m³/h 7.762 m³/h 11.580 m³/h 

500 Pa   3.417 m³/h 6.833 m³/h 10.714 m³/h 

Tablo 3-9 VMKD Kanal Tipi Dikey Mutfak Fanı Teknik Tablo 

 

MODEL VMK-F 35 VMK-F 40 VMK-F 45 VMK-F 50 

Tip Tip 1 Tip 2 

Genişlik [mm] a 550 650 700 800 

Yükseklik [mm] b 400 450 500 600 

Uzunluk [mm] L 600 750 950 850 

Yükseklik [mm] b2 --- --- 670 900 

Ağırlık  [kg]  18 29 42 54 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.-10 VMK-F Kanal Tipi Metal Filtreli Mutfak Fanı Boyut Tablosu 
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Statik Basınç VMK-F 35 VMK-F 40 VMK-F 45 VMK-F 50 

50 Pa 1.958 m³/h 3.718 m³/h 6.008 m³/h 8.938 m³/h 

75 Pa 1.864 m³/h 3.610 m³/h 5.881 m³/h 8.813 m³/h 

100 Pa 1.771 m³/h 3.502 m³/h 5.754 m³/h 8.687 m³/h 

125 Pa 1.676 m³/h 3.388 m³/h 5.630 m³/h 8.560 m³/h 

150 Pa 1.580 m³/h 3.273 m³/h 5.507 m³/h 8.424 m³/h 

200 Pa 1.353 m³/h 2.971 m³/h 5.217 m³/h 8.105 m³/h 

250 Pa 1.072 m³/h 2.683 m³/h 4.897 m³/h 7.819 m³/h 

300 Pa 620 m³/h 2.291 m³/h 4.565 m³/h 7.541 m³/h 

350 Pa  1.807 m³/h 4.136 m³/h 7.103 m³/h 

400 Pa  1.000 m³/h 3.691 m³/h 6.711 m³/h 

500 Pa   2.284 m³/h 6.060 m³/h 

Tablo 3-11 VMK-F Kanal Tipi Metal Filtreli Mutfak Fanı Teknik Tablo 

 

MODEL VMKD-F 35 VMKD-F 40 VMKD-F 45 VMKD-F 50 VMKD-F 56 

Genişlik [mm] a 540 640 690 790 890 

Yükseklik [mm] b 540 640 690 790 890 

Uzunluk [mm] L 495 600 780 1080 1000 

Ağırlık  [kg]  14 26 38 48 55 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.-12 VMKD-F Kanal Tipi Metal Filtreli Dikey Mutfak Fanı Boyut 

Tablosu 

Statik Basınç VMKD-F 35 VMKD-F 40 VMKD-F 45 VMKD-F 50 VMKD-F 56 

50 Pa 1.958 m³/h 3.718 m³/h 6.008 m³/h 8.938 m³/h 12.492 m³/h 

75 Pa 1.864 m³/h 3.610 m³/h 5.881 m³/h 8.813 m³/h 12.347 m³/h 

100 Pa 1.771 m³/h 3.502 m³/h 5.754 m³/h 8.687 m³/h 12.202 m³/h 

125 Pa 1.676 m³/h 3.388 m³/h 5.630 m³/h 8.560 m³/h 12.060 m³/h 

150 Pa 1.580 m³/h 3.273 m³/h 5.507 m³/h 8.424 m³/h 11.925 m³/h 

200 Pa 1.353 m³/h 2.971 m³/h 5.217 m³/h 8.105 m³/h 11.625 m³/h 

250 Pa 1.072 m³/h 2.683 m³/h 4.897 m³/h 7.819 m³/h 11.326 m³/h 

300 Pa 620 m³/h 2.291 m³/h 4.565 m³/h 7.541 m³/h 10.972 m³/h 

350 Pa  1.807 m³/h 4.136 m³/h 7.103 m³/h 10.573 m³/h 

400 Pa  1.000 m³/h 3.691 m³/h 6.711 m³/h 10.249 m³/h 

500 Pa   2.284 m³/h 6.060 m³/h 9.355 m³/h 

Tablo 3-13 VMKD-F Kanal Tipi Metal Filtreli Dikey Mutfak Fanı Teknik Tablo 
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4. CİHAZ ÇALIŞMA KOŞULLARI 

VENCO Mutfak Aspiratörleri, patlayıcı, yanıcı, tozlu, talaş içeren vb. hava için kullanılmamalıdır. Fanlar 

direk olarak su ile temas edecek şekilde dış ortamda kullanılmaya uygun değildir. 

5. TAŞIMA – DEPOLAMA – MONTAJ 

5.1. Taşıma 

VENCO tarafından üretilen tüm mutfak fanları sevkiyat öncesi tüm test ve kontrollerden geçirilerek 

fabrikadan sevk edilir. Mutfak fanlarında, dikey ya da yatay taşıma sırasında oluşabilecek hasarları önlemek 

amacıyla uygun kaldırma yöntemleri kullanılmalıdır. Bu cihazların kaldırılması ve taşınmasında transpalet 

veya forklift kullanılabilir. Kaldırma ve taşıma esnasında cihazın hasar görmemesi ve emniyet için gerekli 

güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kaldırma ve taşıma eğitimli ve deneyimli personel tarafından yapılmalı ve 

cihazın devrilmesi ve kaymasını önleyici gerekli güvenlik önlemi alınmalıdır. Cihazın kaldırılması ve 

taşınması sırasında cihaz altında ve hareket sahası içinde durulmamalıdır. Cihazların kaldırılması sırasında 

ağırlığın dört köşeye eşit olarak dağılmasını sağlayın (Şekil 5.1.1). Taşıma sırasında cihazın üst yüzeyinin 

zarar görmesi ya da cihazın yan kapaklarının yüksek basınç altında kalmasını önleyin. 

 

Şekil 5.1.1. Kaldırma Şekli 

 

Hücre tipi mutfak fanlarının dört köşesinde kaldırma delikleri bulunan bir şaseye sahiptir. Boşaltma veya 

dikey taşıma için bu kaldırma deliklerine halatlar bağlanabilir. Kaldırma sırasında ağırlığın dört köşeye eşit 

olarak dağılmasını sağlayın. Halatların arasında mesafe çubukları kullanarak Hücre tipi mutfak fanının üst 

kısmının zarar görmesini engelleyin. 

Yatay taşıma için Hücre tipi mutfak fanının şasesi altına paletli çekici yerleştirilebilir. Boru veya tekerlek 

kullanımı şaseye ve cihaza zarar verebilir. 

Fan; hasar, çizik, kirlenme vb. şeylerden korunması için montaja kadar kendi paketi ile taşınmalıdır. 

Keskin kenarlar ve köşelere dikkat edilmelidir. 

5.2. Depolama 

VENCO tarafından üretilen mutfak fanlarının sevkiyattan sonra bir yerde depolanması gerekiyorsa, 

cihazın kirlenmemesi için tüm açıklıklarını kapatınız. Nem ve tozdan uzak kapalı bir yerde, herhangi bir hasar 

görmeyecek şekilde muhafaza edin. Cihazın depolamak için ambalajlamasını; elektrik aksamlarının, hava 

giriş – çıkış kesitlerinin zarar görmesini engelleyecek şekilde yapın. Filtre gibi toz biriktirecek parçaları ayrıca 

ambalajlama yaparak kirlenmesini önleyin. 
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5.3. Montaj 

VENCO VMK-VMH Mutfak Fanları için sipariş aşamasında, VENCO tarafından bildirilen cihaz ağırlık ve 

boyutlarını, cihaz montajının yapılacağı ve taşınacağı yere göre, uygun olup olmadığını kontrol edin. Fan, 

üzerinde bulunan hava yönü etiketine göre montajlanmalıdır. Fan kanala bağlanmalı, kanal bağlantısı 

yapılmayan tarafı var ise emniyet için tel kafes ile kapatılmalıdır. Fan montajı sırasında fanın içinde fana 

zarar verebilecek parçalar bırakılmamalıdır. Fan kolay servis verilebilecek bir şekilde montajlanmalıdır. Hız 

kontrolü için fan kataloğunda belirtilen uygun hız kontrol ekipmanları kullanılabilir. Elektrik bağlantısı için 

bağlantı kutusunun kapağına yapışık bulunan bağlantı şeması kullanılarak yetkin bir elektrik teknisyeni 

tarafından yapılmalıdır. Elektrik bağlantısında koruyucu termik sigorta kullanılmalıdır. 

Hücre tipi mutfak fanlarının oturacağı zemin veya kaide yüzeyleri düzgün, temiz ve terazisinde olmalıdır. 

6. BAĞLANTILAR 

Mutfak fanlarının, hava kanalı ve elektrik kablo bağlantıları elastik olmalıdır. Bağlantıların titreşim 

geçirmemesi için cihaza değmemeleri gerekmektedir. Bu amaçla cihaz üzerindeki hava emiş ve atış ağızları 

esnek kanal elemanları ile hava kanallarına bağlanmalıdır. Esnek kanal elemanlarının montajı yapılırken 

cihaz üzerindeki flanşla hava kanalının bağlantı flanşının aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir. Esnek 

bağlantı elemanının montaj edilmiş durumdaki uzunluğu gerdirilmiş durumdaki uzunluğunun yaklaşık %75’i 

olmalıdır. 

Elektrik motorunun kablosunu takarken, motorun esnemesini önleyecek şekilde kablolar çok gergin 

olarak bağlanmamalıdır. 

Panellerin delinmesi, hava veya su kaçağına sebep olabileceği için ve izolasyon malzemesi zarar 

göreceğinden dolayı derhal onarılmalıdır. 

 

 

 

7. CİHAZ GÜVENLİĞİ 

7.1. Uyarılar ve Önlemler 

Kullanacağınız cihazda her türlü güvenlik önlemi alınmıştır. Bu kılavuzun bütününde ve aşağıda belirtilen 

kurallara uyulması halinde; kullanıcı, servis elemanı ve çevre için herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

– Cihazınızı aşırı neme, darbelere, her türlü dış etkilere karşı koruyun. 

 

TÜM ELEKTRİK BAĞLANTILARINI EN 60204-1 STANDARDINA UYGUN 

YAPILMALIDIR. ELEKTRİK BAĞLANTILARI, DENEYİMLİ ve EĞİTİMLİ ELEKTRİK 

TEKNİSYENLERİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR. 

 

TÜM FANLARIN ÜZERİNDE BAĞLANTI KUTUSU BULUNMAKTADIR. CİHAZ 

KAPASİTESİNE UYGUN; PRİZ, PRİZ SİGORTASI ve KABLO KESİTİ SEÇİLMELİDİR.  

 

CİHAZ KESİNLİKLE TOPRAKLANMALIDIR. CİHAZ TOPRAK BAĞLANTISI; ENERJİ 

KUTUSUNDAKİ KLEMENS ÜZERİNDEN ve GÖVDE ÜZERİNDEKİ TOPRAKLAMA 

CIVATASINDAN YAPILMALIDIR. 
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– Cihazı patlayıcı ve korozif ortamlarda kullanmayın. 

– Cihazın servis ve bakımını, eğitimli bir personele yaptırın. 

– Cihaz çalışırken tamir, bakım ve ayar yapmayın. 

– Cihazın, servis ve bakım için, kapılarını açmadan önce, enerjiyi kesin ve fan kanatlarının durması için en 

az iki dakika bekleyin.  

– Fanlara, kablo ve bağlantılarına kesinlikle su temas ettirmeyin. 

– Cihazı, kanal bağlantıları yapılmadan, servis kapakları açık iken çalıştırmayın. 

 

VENCO VMK-VMH Mutfak Fanlarında kullanıcı ve bakım personeli için gerekli uyarı işaretleri, ilgili kısımlara 

yapıştırılmıştır. Bu ikaz işaretlerine uyulması halinde; kullanıcı, bakım elemanı ve çevre için herhangi bir risk 

bulunmamaktadır.  

7.2. İkaz İşaretleri 

Kullanacağınız cihazlarda tüm ikaz işaretleri, ilgili kısımlara yapıştırılmıştır. Bu ikaz işaretlerine uyulması 

halinde; kullanıcı, servis elemanı ve çevre için herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

Uyarı Etiketleri: 

 

Servis Kapısı Etiketi 

 

Cihaz Uyarı Etiketi 

 

Elektrik Uyarı Etiketi 

 

Dönen Ekipman Uyarı Etiketi 

 

Elektrik Uyarı Etiketi 

 

Servis Kapağı Etiketi 

 

 

Hava Akış Yönü Etiketi 

 

 

Topraklama Etiketi 

 

 

8. ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ GENEL KONTROLLER 

Enerji besleme, sigorta ve kanal bağlantılarının tamamının doğru yapıldığını kontrol ediniz. Cihaz 

çalıştırılmadan önce, tüm üfleme ve emiş kanallarında parça vb. yabancı madde bulunmasına karşı, 

kontrolünü yapınız. Üniteyi çalıştırınız, üfleme ve emiş menfezlerini kontrol ederek ünitenin çalıştığından 

emin olunuz.  
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8.1. Gövde 

Cihazın iç yüzeylerinde, saca zarar verebilecek her türlü maddeden temizlenmiş olduğunu kontrol ediniz. 

Cihazın iç ve dış yüzeylerinde (mekanik nedenlerle) olabilecek hasarları ve nedenlerini tespit ediniz ve 

hasarın daha fazla büyümemesi için gerekli tedbirleri alınız. Gerekiyorsa firmamızla temasa geçiniz. 

8.2. Fan ve Motor Grubu 

Fan kanatlarının rahat bir şekilde döndüğü ve yataklarda sıkışma olup olmadığı kontrol ediniz. Özellikle 

çok kutuplu ve hız kontrollü motorların elektrik bağlantılarının şemasına uygun olarak yapılmasına özen 

gösterin. 

8.3. Filtreler (varsa) 

İşletmeye alma öncesi kızaklardaki filtrelerin durumunu kontrol ediniz. Hassas filtreler taşıma ve 

çalıştırma sırasında kirlenmemeleri için ayrıca sevk edilirler. Varsa basınç presostatını ve filtre basınç 

göstergesini ayarlayın. Kontrol kapısını iyice kapatın. 

 

Fanı çalıştırın ve fan gövdesindeki okun yönüne uygun olarak dönüp dönmediğini kontrol edin. Tüm 

fazlardaki nominal akımı ayrı ayrı ölçün. Tüm fazlardaki akım değerleri yaklaşık birbirine eşit ve motor 

etiketindeki verilere uygun olmalıdır. Sigortaları nominal değerlere ayarlayın. 

9. GÜVENLİK UYARILARI 

VENCO Mutfak Fanları EN 60204-1 Standartlarına uygun olarak ve MD 2006/42 nolu Avrupa Direktifleri’ 

nin gereklerini yerine getirecek şekilde üretilmekte ve üzerlerinde CE markası taşımaktadırlar. 

Buna rağmen, cihaz eğitimli ve deneyimli personel tarafından kullanılmaz, servis verilmez ve belirtilen 

güvenlik önlemlerine uyulmaz ise tehlikeli olabilir. Bu nedenle kullanıcıya, mutfak fanlarının güvenlik 

kurallarını anlatmak, olası tehlikeleri ve önlemlerini açıklama gereği duyulmuştur. 

Cihaz içinde hareketli parçaların (fan, motor, vb.) ve elektrikli parçaların bulunduğu bölgeler, tehlikeli bölgeler 

olarak kabul edilir. Bu bölgelerde çalışmak için uygun teçhizat ve koruyucu malzeme kullanılmalıdır.  

Montaj ve bakım sırasında keskin kenarlara dikkat edin, koruyucu giysi (eldiven vb.) kullanın. 

Mutfak fanları ile ilgili olası tehlikeler üç grupta değerlendirilmektedir 

– Operatör güvenliğine yönelik tehlikeler 

– Cihaz hasarına yönelik tehlikeler 

– Cihazın çalışma verimine yönelik tehlikeler. 

9.1. Cihazın Kullanılması 

VENCO Mutfak Aspiratörleri, Endüstriyel Mutfaklarda ve yemek pişirme alanlarında pişirme esnasında 

ortaya çıkan gazları ve oluşan dumanı egzoz etmek için kullanılırlar. Başka amaçlarla kullanmak kural dışı 

kullanım olarak kabul edilir. Böylesi durumlarda ortaya çıkacak hasarlardan üretici sorumlu olmayıp tamamen 

kullanıcı sorumlu olacaktır. 

Standart cihazlar yanıcı ve parlayıcı gazların tahliyesinde kullanılamazlar. Cihazın öngörülen şekilde 

kullanılabilmesi için üretici tarafından belirtilen taşıma, montaj ve kullanma talimatlarına titizlikle uyulmalıdır. 
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İşletmeye alma ve montaj işlemleri kullanıcının bulunduğu ülkenin yürürlükte olan standartlarına uygun 

olmalıdır. Yasaların ve standartların gereklerini yerine getirmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca 

kullanıcı tehlike yaratabilecek her türlü çalışma şeklinden kaçınmalıdır. Cihaz üzerinde kullanıcı veya 

operatör tarafından herhangi bir değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır. Bu tip değişiklikler sonucu ortaya 

çıkacak hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. 

Cihaz sadece yetkili personel tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalıştırılmalıdır. Montajı yapan 

personel montaj planlarına ve montaj talimatlarına uygun çalışmalıdır. Kullanım sırasında ortaya çıkabilecek 

ve güvenliği riske sokabilecek hasarların önceden belirlenebilmesi için bakım talimatlarına tam olarak 

uyulmalıdır. 

Kullanıcı ve operatör emniyet araçlarını asla yerinden çıkarmamalı veya kapatmamalıdır. Bakım için 

çıkartılmaları durumunda bakım çalışması bittiğinde tekrar yerlerine takılmalı ve işlevlerini yerine getirip 

getirmedikleri kontrol edilmelidir. 

Tüm bakım faaliyetleri sırasında cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir. 

9.2. Uyarı İşaretleri 

Kullanıcı ve bakım personeli için gerekli uyarı etiketleri cihaz üzerine konulmuştur. Cihaz devreye 

alınırken aşağıda belirtilen etiketlerin cihaz üzerinde görünür yerlerde bulunup bulunmadıkları kontrol 

edilmelidir. 

– Cihaz çalışırken tamir ayar ve bakım yasağı etiketi 

– Cihaz kapısını açmadan önce güç kesilmesi uyarı etiketi 

– Elektrikli bölümleri belirten uyarı etiketi 

9.3. Teknik Personelin Eğitilmesi 

Montaj, devreye alma ve bakım işleri sadece yetkili ve eğitilmiş personel tarafından yapılabilir. Bu 

personel cihaz sahibi veya kullanıcısı tarafından aşağıda belirtilen aşamalarda karşılaşılabilecek olası 

tehlikeler hakkında bilgilendirilmelidir. 

– Elektrik bağlantıları 

– Kanal bağlantıları 

– Devreye alma 

– Bakım 

Garantinin devamlılığı için, kontrol ve bakım sorumluluklarının kabul edilmesi ve uyulması gereklidir. 

9.4. Genel Tehlikelerin Önlenmesi 

Hücre tipi mutfak fanlarının filtre servis kapakları menteşeli bağlantı ile diğer servis kapakları ise cıvatalı 

bağlantı ile kapatılmıştır. Kanal tipi mutfak fanlarının tüm servis kapakları cıvatalı bağlantı ile kapatılmıştır. 

Böylece, tehlike içeren bölümlere yetkisiz kimselerin ulaşması engellenir. İnsan hayatı ve sağlığı için en 

önemli potansiyel tehlikeler aşağıda tanımlanmıştır. Cihazlar, 2006/42/EC makine direktifine uygun olarak 

üretilmiş. Eğer kullanıcı geriye kalan olası tehlikeleri önlemek için daha fazla önlem almak isterse, aşağıda 

belirtilen genel tanımlarla tehlikeleri tanıması daha kolay olacaktır. 

 

 



 

2013.05   13 / 19 

 

TEHLİKE ŞEKLİ TEHLİKE KAYNAĞI TEHLİKE 

Hareketli parçalara 
dokunma 

Fan, elektrik motorları Yaralanma Tehlikesi 

Elektrik bulunan noktalara 
dokunma 

Elektrikli kısımlar, elektrik 
kabloları 

Hayati tehlike 

Tablo 9.4-1 Genel Tehlikeler 

9.5. Tavsiye Edilen Emniyet Uygulamaları 

Bu yayın cihazın uygun şekilde montajını ve kullanımını sağlamak amacıyla kullanıcı ve bakım 

personelini karşılaşılabilecek tehlikeler hakkında uyarmak için hazırlanmıştır. Üreticinin talimat ve uyarılarının 

yanı sıra yasal kurallar ve standartlar da göz önünde tutulmalıdır. 

Cihazlarda kullanılan fanlar kapalı bir hücre içine yerleştirilmiştir. Fanlar direkt akuple, tek emişlidir. Bununla 

beraber bütün hareketli makineler için geçerli güvenlik kuralları burada da geçerlidir. 

Bakım ve tamir sırasında, bakım elemanları cihaza enerji girişini kesmelidir. 

9.6. Gizli Tehlikeler 

Hareketli makinelerin tehlikelerine ek olarak fanlar, serbest duran muhtelif cisimleri emebilme özellikleri 

nedeniyle diğer bir potansiyel tehlikeyi oluşturur. Fandan geçen sert cisimler ve maddeler süratle 

fırlatıldıklarından tehlike yaratırlar. Sert maddeler ayrıca fan kanatlarında da hasara neden olurlar. Fanların 

emiş ağzında opsiyonel olarak kullanılacak metal filtreler, fan tarafından çekilmesi muhtemel maddelerin 

girişine engel olup bu tehlikeyi azaltacaktır. 

 Eğer motor – fan herhangi bir nedenle çıkarılacaksa, enerji bağlantısı kesilmeli ve kilitlenmelidir. 

Cihaz servis kapısı veya kanal sisteminin bağlantıları fan çalışıyorken veya durmak üzereyken 

açılmamalıdır. Fan bölümüne veya kanal bölgesine girmeden önce güç kesilmelidir. Elektrik bağlantıları 

kesilse de fan bir süre daha dönmeye devam edeceğinden fanın tamamen durduğundan emin olunmalıdır. 

Fan fiziksel olarak sınırlı dönme hareketi yapacak şekilde emniyete alınmalıdır. 

Cihazın negatif basınçlı (emiş hattı) tarafta bulunan kapı açıldığında ise elbise ve diğer maddelerin fan 

tarafından çekilmesine karşı dikkatli olunmalıdır. Cihaz servis kapaklarında cıvatalı bağlantı vardır. Bu 

nedenle, kapıların kendiliğinden açılması imkânsızdır. 

10. İŞLETMEYE ALMA ve ÇALIŞTIRMA 

10.1. İşletmeye Alma 

İşletmeye almadan önce şunlardan emin olun; elektrik bağlantısının ürün etiketinde belirtilen değerlere 

uygunluğunu ve belirtilen değerlerin ±%5 aralığında olduğundan, fanın çalışması sırasında fandan herhangi 

bir ses gelmediğinden, fanlarda fanın cihaz üzerinde gösterilen fan yönü etiketiyle aynı yönde döndüğünden. 

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce (veya senelik bakımdan sonra) üreticinin talimatları izlenmelidir. Ek 

olarak, aşağıda belirtilen kontroller yapılmalıdır. 

Kanal sisteminin tüm bölmelerin tamamıyla temizlendiğinden emin olun. İzolasyon kalıntıları, bantlar vs. 

kalmış olabilir. 

Tüm elektrik kablolamalarının standartlara göre yapıldığından ve tüm elemanlara ait emniyet ve koruma 

cihazlarının bulunduğundan emin olun. 
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GÖVDE; Cihazın tüm bölmelerinin temizlendiğine emin olunuz. Montaj sırasında, çıkarılmış tüm servis 

kapakların yerinde olduğunu ve kapalı olduğunu kontrol ediniz. 

FİLTRELER; Tüm filtrelerin hava akışına uygun yönde montajı yapılmış olmalıdır. 

FAN ve MOTOR GRUBU; Cihaz devreye alınmadan önce, fan ve motor bağlantı cıvataları kontrol 

edilmelidir. Cihaz devreye alındıktan sonra sese dikkat edilmelidir. Motor giriş akımı etiket değerlerine uygun 

olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

10.2. Çalıştırma 

Cihazın bakım ve servis hizmetinden sonra, tekrar çalıştırılması gerekiyorsa, üreticinin talimatları 

izlenmelidir. Ek olarak, aşağıda belirtilen kontroller yapılmalıdır. 

– Fan ve motorun serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin. 

– Fan girişinde hiçbir maddenin olmadığını kontrol edin. 

– Fan ve motor bağlantılarını kontrol edin. 

– Kanal bağlantılarının üretici tavsiyeleri doğrultusunda ve kabul edilebilir mühendislik uygulamalarına göre 

dizayn edilip edilmediklerini kontrol edin. 

– Servis kapaklarının kapalı ve filtrelerin takılı olduğunu kontrol edin. Servis kapakları açık durumda cihaz 

çalıştırılır ise fanların aşırı akım çekmesine sebep olur ve fan motorları yanabilir. 

– Elektrik verin ve fanın tam hıza ulaşmasını sağlayın. Dikkatlice aşağıdakileri kontrol edin. 

o Alışılmadık gürültü 

o Motor akım ve voltaj değerleri 

Herhangi bir problem görülüyorsa hemen cihazı durdurun. Elektriği kesin. Fanın dönme olasılığına karşılık 

fanı emniyete alın. Problem nedenini dikkatlice kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. Hiçbir problem 

olmadığından, bağlantılar arasında herhangi bir kaçak olmadığından ve sistemin temiz olduğundan emin 

olduktan sonra, fanı durdurun. Motor akımını ve bunun motor etiketi üzerindeki değerle uyumlu olup 

olmadığını kontrol edin. 

UYARI: 

Fanda herhangi bir değişiklik olup olmadığını inceleyin. Problemlerin ve bu problemlerin olası nedenlerinin 

daha detaylı açıklanmasını “arıza giderme” bölümünde bulabilirsiniz. Periyodik gözlemleriniz sırasındaki 

değişikliklerle ilgili sorularınız için VENCO ile veya diğer yetkili danışmanlarla temasa geçin. 

Aşırı titreşim gözlenirse; fanı, problem düzeltilinceye kadar durdurun. Dengesizliğe ve fanın yorulmasına 

neden olabileceğinden fan kanatları üzerinde birikmiş herhangi bir malzeme olup olmadığını kontrol edin. 

– Fan ses seviyesindeki değişiklik arıza gidermenin gerektiğini işaret edebilir. 

– Motorun çektiği akımdaki değişiklik sistemde bir sorun olduğunu gösterir. Akımdaki artış, sistemde büyük 

çapta değişiklikler olduğuna işaret edebilir. 

11. BAKIM 

Tüm periyodik bakımlar öncesi, cihaz kapatılmalı ve fanın tamamen durması için en az iki dakika 

beklenmelidir. Fanın ya da servis kapağının çıkarılması sırasında fanın ağırlığını göz önünde bulundurun. 

Hava Filtreleri; Aşırı yağ birikimi yangın tehlikesi oluşturabilir, ayda bir kez filtreler toz, yağ vb. partiküllerden 

temizlenmelidir. Aksi halde, havalandırma azalır, gereksiz enerji sarfiyatı meydana gelir.  
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Filtreler; silkeleyerek, basınçlı havayla veya suda yıkanarak temizlenebilir. 

Filtre çok kirliyse, filtre elemanını yılda bir kez değiştirin. Değiştirme sırasında filtrenin yerine doğru olarak 

takılmasına dikkat edin. Hava sızdırmazlığını sağlamak için panellere bant takılmıştır. Bantların zarar görüp 

görmediğini kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. 

Fan ve Motorlar; servis kapaklarından her sezon kontrol edilmelidir. Balans oluşması ve çalışmama riski 

ortadan kaldırılmış olur. Fan motor rulmanları bakıma ihtiyaç duymaz, sadece ihtiyaç halinde değiştirilmelidir. 

Fan temizliği sırasında yüksek basınç ve güçlü kimyasal çözücüler kullanılmamalıdır, fan motoru suyla temas 

ettirilmemelidir. Fan temizliği kanatlar yerinden oynatılmadan ve hasar verilmeden yapılmalıdır. Bakım 

sonrası fandan ses gelmediğinden emin olunuz. 

Fanda kapalı ve yağ nipeli bulunan yataklı rulmanlar kullanılmıştır. Kapalı rulmanlarda yağlama gerekmez. 

Yatakların ömrü 25.000 çalışma saatidir. 

Elektrik motorundaki bilyalı yatakların ömrü en az 25.000 çalışma saatidir. 

Tüm somun ve cıvataları; fan ve dış kaset flanşları üzerindeki esnek bağlantıları kontrol edin. 

Fanlarda herhangi bir dengesizlik olup olmadığını yılda bir kez kontrol edin. Emiş hunisi ve rotordaki tozları 

giderin. Rotorda kir birikmesi dengesizliğe yol açabilir. Ciddi bir kirlilik varsa filtrelerin çalışmasını kontrol edin 

ve gerekiyorsa filtre kalitesini yükseltin. 

Elektrik Tesisatı ve Anahtar; Elektrik kaçağı oluşması ve yüksek amper çekmesi riskine karşılık yılda bir 

kez amper ölçümü yapılmalıdır.  

Konstrüksiyon ve Gövde; Paslanma, çürüme ve eskimeye karşı, yılda bir kez servis kapakları sökülerek, 

kontrol edilmelidir. 

Saca zarar verebilecek maddeleri temizleyin ve gerekiyorsa korozyonu engelleyen kaliteli bir boyayla pası da 

giderin. Özellikle dış havayla temas eden bölümlerinde (varsa) yağmur ve havanın nemi yüzünden korozyon 

söz konusu olabilir. 

12. ARIZA BULMA 

Fanı ve sistemi kontrol etmeden önce fanı kapatmak gereklidir. Bakım sırasında, cihaz elektrik bağlantısı 

tamamıyla kesilmelidir. Bütün şalterler ve kesiciler OFF konumuna getirilip kilitlenmelidir. Ayrıca kontrol 

paneli üzerinde sürekli duracak şekilde “ÇALIŞTIRMAYIN” işareti yerleştirilmelidir. 

Fan kanadının bir cisim tarafından engellenmediğinden emin olun, sorun halen giderilmedi ise fan 

tedarikçiniz ile iletişime geçiniz. Fanın tedarikçiye geri gönderilmesi durumunda fanın temiz, bağlantı 

kablosunun hasarsız ve fanın ekinde hata raporunun olduğundan emin olunuz. 

Arıza bulma yöntemi: 

a) Problemi bulabilmek için arıza bulma tablosuna bakın. Olası nedenleri kontrol edin. 

b) Problemin nedeni bulunamazsa “Sistem Kontrol Listesi” ne göre prosedüre devam edin. 

c) Problem hala çözülemiyorsa, üreticiyle temasa geçmeniz tavsiye edilir. 

Sistem Kontrol Listesi: 

Aşağıda belirtilen maddelerin sistematik kontrolü problemi tanımlanmasına yardımcı olacaktır. 

a) Fanda hava geçen yüzeyler (kanatlar, gövde ve fan girişleri) temiz. 

b) Kanatlar ve gövde hasar görmemiş. 
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c) Filtreler, kanallar temiz. 

d) Fan çıkış bağlantıları doğru olarak dizayn ve monte edilmiş. 

e) Cihazda ve kanallarda kaçak yok. 

Problemin nedeni hala bulunamıyorsa, cihazın üreticisiyle temasa geçin. Üreticinin ihtiyaç duyabileceği 

aşağıdaki bilgileri hazırlamaya çalışın. 

a) Cihaz modeli, tipi ve seri numarası, 

b) Cihazı bulunduğu yer, kullanım şekli. 

c) Kanal detayları. 

d) Var ise ölçüm değerleri (hava debisi, motor çektiği akım, v.s.). 

Tablo 13.1. Arıza Bulma ve Giderme Tablosu 

PROBLEM BELİRTİ OLASI NEDEN DİĞER NEDENLER VE ÇÖZÜM 

HAVA AKIŞI 
YOK 

 

Motor 
çalışmıyor 

Motora akım 
gitmiyor 

Elektrik kesik Arızayı bulun ve giderin 

Termik atmış 
Motora giden kablolar hatalı 

Terminal veya kontaktörler gevşek 

DÜŞÜK HAVA 
DEBİSİ 

 
Kanal direnci öngörülenden çok 
büyük. 

Cihaz dışı statik basınç değerini, Bölüm 
3’te verilen tablo değerleriyle karşılaştırın. 

 Filtreler tıkalı veya kirli Filtreleri değiştirin veya temizleyin 

Sistemin basınç 
tarafında fazla 

kaçak 

Kanal bağlantıları 
tamamlanmamış. 

Kanal sisteminin sızdırmazlığını kontrol 
edin ve bağlantıları tamamlayın. 

YÜKSEK 
HAVA DEBİSİ 

 
Kanal direnci öngörülenden çok 
küçük 

Cihaz dışı statik basınç değerini, Bölüm 
3’te verilen tablo değerleriyle karşılaştırın. 

Sistemin emiş 
tarafında fazla 

kaçak 

Kanal bağlantıları 
tamamlanmamış. 

Kanal sisteminin sızdırmazlığını kontrol 
edin ve bağlantıları tamamlayın. 

Aşırı motor akımı 

 

Besleme voltajı düşük 
Motor aşırı yüklenir. Motor tarafından 
çekilen akımı ölçün 

Menfezler monte edilmemiş Menfezleri monte edin 

Filtreler monte edilmemiş Filtreleri monte edin 

13. BERTARAF BİLGİLERİ 

Kullanılmayan ürün tehlikeli atık olarak kabul edilmez. Ürün, mekanik geri dönüşüm için uygundur.  

Ambalaj atığı: Atık bertaraf yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edin. Boş ambalajlar,  geri dönüşüm veya 

atık bertarafı için toplanmalıdır.    
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14. SERVİS 

14.1. Garanti 

• Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
 

• Fanın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır. 
 

• Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti 
süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, tarafımıza bildirim 
tarihinden itibaren başlar.  
 

• Fanın garanti kapsamına, alıcı tarafından yapılan yerinde montaj, elektrik bağlantı hataları, 
voltaj nedeniyle çıkabilecek arızalar ve kullanıcı hataları dahil değildir. 
 

• Garanti, fanın yetkin kişiler tarafından bu kılavuza uygun şekilde montajlanıp, devreye 
alınıp işletilmesi ve periyodik bakımlarının yapılmış olması durumunda geçerlidir. 

 

14.2. Satış Sonrası Hizmet 

VENCO Mutfak fanlarında temizlik, filtre değişimi ve göz kontrolü dışında kullanıcı tarafından yapılacak 

parça değişim veya onarım işlemi bulunmamaktadır. Kullanıcılar, işletmeye alma ya da bakım sırasında, 

tespit ettikleri arızalar için VENCO firması ile temasa geçmelidirler. 

Servis ihtiyacınız ve sorunlarınız için aşağıdaki belirtilen adrese başvurun. 

 

VENCO A.Ş. 

2004 Sokak No:5 OSB 

Turgutlu / MANİSA 

Telefon: 0-236-332 50 70 Faks: 0-236-332 50 30 

e-posta : venco@venco.com.tr  

mailto:venco@venco.com.tr
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14.3. Yedek Parça Listesi 

Aşağıda verilmiş olan resimler (Şekil 14.1/2/3) mutfak fanları için yedek parça listesini göstermektedir. 

Tarafınıza sevk edilen cihaza ait yedek parçaların cinsini bu resimlerden tespit edip, teknik özelliklerini de 

Bölüm 3. “Mutfak Fanları Teknik Özellikler Tablosu” ndan belirleyebilirsiniz. 

 

Şekil 14 1 VMH Hücre Tipi Mutfak Fanı Parçaları 

 

 

 

 

 

Şekil 14-2 VMK Kanal Tipi Mutfak Fanı Parçaları 

 

 

Metal Filtre 

Plug Fan 

Motor 

Buat kutusu 

Buat kutusu 

Plug Fan 

Metal Filtre 

Motor 
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Şekil 14-3 VMK Kanal Tipi Dikey Mutfak Fanı Parçaları 

 

 

Buat 

kutusu 

Plug Fan 

Metal Filtre 

Motor 


