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Konstrukcja wywietrzaka  zespolonego składa się z wywietrzaka dachowego grawitacyjnego i umieszczonego wewnątrz niego
wentylatora dachowego. Wywietrzak zespolony oraz wentylator dachowy wykonane są z polichlorku winylu co zapewnia ich od-
porność na działanie czynników agresywnych chemicznie. Użyte do wykonania wentylatorów materiały konstrukcyjne gwarantu -
ją ich długotrwałą żywotność bez wykonywania zabiegów konserwacyjnych. 

Wywietrzak zespolony składa się z:
1 - wywietrzaka grawitacyjnego - który dostarczany jest w stanie zmontowanym;
2 - wentylatora typu WDc/s; 
3 - płyty montażowej wraz z przewodem okrągłym zakończonym opaską (6);
4 - śrub montażowych wraz nakrętkami i podkładkami służących do montażu płyty (3);
5 - śrub montażowych wraz nakrętkami i podkładkami służących do montażu wentylatora (2);
6 - opaski montażowej zamocowanej na przewodzie okrągłym;
7 - przewodu okrągłego o długości ~1m.

Podczas transportu wywietrzaka zespolonego wentylator (2) i przewód okrągły (7) są zdemontowane. W celu zmontowania  wy -
wietrzaka z wentylatorem należy odkręcić śruby łączące wraz z nakrętkami (4) i wyjąć z wywietrzaka płytę montażową (3) wraz
z przewodem okrągłym. Do płyty montażowej (3) należy przykręcić za pomocą śrub i nakrętek (5) wentylator (2). Aby uniknąć
przedostania się  wody deszczowej do przewodu okrągłego należy pomiędzy lej wlotowy wentylatora (2) a płytę montażową  na-
łożyć warstwę silikonu dekarskiego. Wentylator (2) wraz płytą montażową należy włożyć do wnętrza wywietrzaka i przykręcić do
kołnierza za pomocą śrub i nakrętek (5) – które dostarczane są oddzielnie. Po zmontowaniu wentylatora należy włożyć do opa -
ski (6) przewód wentylacyjny (7) a połączenie przewodu i opaski zasilikonawać. Przewód należy zabezpieczyć przed przesunię -
ciem poprzez wkręcenie do opaski i przewodu co najmniej dwóch blachowkrętów.
  

Zmontowany wywietrzak wraz z wentylatorem należy zamocować na podstawie dachowej za pomocą śrub i nakrętek (8). Śruby
i nakrętki (8) nie wchodzą w zakres dostawy wywietrzaka zespolonego. 

Kabel zasilający silnik elektryczny wentylatora (dostarczony wraz z wentylatorem) należy poprowadzić wewnątrz zewnętrznej
osłony wywietrzaka, tak aby, woda deszczowa nie przedostawała się do przewodów wentylacyjnych lub wnętrza hali. 
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