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Niniejszy podręcznik użytkownika jest podstawowym dokumentem eksploatacyjnym, przeznaczonym dla osób zajmujących
się obsługą techniczną i użytkowaniem urządzenia.
Podręcznik użytkownika zawiera treści o przeznaczeniu, składzie, zasadzie działania, budowie i montażu wentylatora
Quiet-Mild (niżej - wyrób) oraz wszystkich jego modyfikacji.
Personel techniczny i serwisowy powinien posiadać odpowiednie teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie
systemów wentylacyjnych i przestrzegać zasad, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm i standardów
budowlanych, obowiązujących na terenie kraju. Informacje, podane w niniejszym podręczniku użytkownika, są aktualne
w chwili sporządzenia dokumentu. W zwiazku z ciągłym rozwojem, producent zastrzega sobie prawo do wnoszenia
zmian w zakresie danych technicznych, budowy i elementów konstrukcyjnych urządzenia. Żadna część tej publikacji nie
może być odtwarzana, przekazywana lub przechowywana w systemach informacyjnych oraz w jakiejkolwiek innej formie
przetłumaczona na inne języki bez uzyskania pisemnej zgody producenta.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA PRZED
ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI URZĄDZENIA. PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ
ZAWARTYCH W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA ZAPEWNI NIEZAWODNE UŻYTKOWANIE
URZĄDZENIA PRZEZ CAŁY OKRES JEGO EKSPLOATACJI. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NALEŻY
PRZECHOWYWAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.
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PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ ZAWARTYCH W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA
ZAPEWNI NIEZAWODNĄ PRACĘ I DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA.
Wszystkie czynności związane z podłączeniem, konfiguracją, konserwacją i naprawą urządzenia
należy wykonywać po odłączeniu napięcia zasilania.
Montaż i konserwacja mogą być przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia
do samodzielnej pracy przy instalacjach elektrycznych o napięciu do 1000 V, po
zapoznaniu się z treścią niniejszego podręcznika użytkownika.
• Dedykowana jednofazowa sieć zasilająca musi spełniać podstawowe zalecenia ujęte normami i
przepisami budowy instalacji i urządzeń elektrycznych.
• Stacjonarna instalacja elektryczna powinna być wyposażona w automatyczny wyłącznik zasilania.
• Podłączenie elektryczne należy wykonać za pomocą stałego przewodu przyłączeniowego
wyposażonego w automatyczny wyłącznik QF do wszystkich biegunów o rozwarciu styków
wynoszącym min. 3 mm.
• Przed rozpoczęciem montażu wentylatora należy upewnić się, że nie doszło do żadnych
widocznych uszkodzeń wirnika, obudowy i kratki oraz, że w strefie przepływu powietrza i
obudowie nie znajdują się żadne ciała obce, które mogą uszkodzić wirnik.
• Należy unikać uszkodzenia i deformacji obudowy! Odkształcenie obudowy może doprowadzić
do zaklinowania się wirnika i wzrostu poziomu hałasu.
• Zabrania się użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji i zmian konstrukcyjnych.
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• Należy zapobiegać przedostawaniu się dymu, czadu oraz innych produktów spalania do
pomieszczenia przez przewody kominowe lub inne urządzenia przeciwpożarowe, a także
wyeliminować możliwość powstania ciągu wstecznego gazów z urządzeń, które wykorzystują
gaz lub są źródłem otwartego ognia.
• Powietrze, przepływające przez system wentylacyjny, nie powinno zawierać cząstek kurzu,
substancji kleistych i materiałów włóknistych.
• Zabrania się eksploatacji urządzenia w środowisku łatwopalnym i w strefie zagrożenia wybuchem
(np. alkohol, benzyna, środki owadobójcze).
• Nie należy zasłaniać i blokować wlotu i wylotu powietrza, gdyż może to zmniejszyć wydajność
pracy urządzenia.
• Nie należy siadać na urządzeniu i umieszczać na nim innych przedmiotów.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby starsze oraz osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej
obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
• Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

PO ZAKOŃCZENIU OKRESU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE MUSI BYĆ PODDANE ODDZIELNEJ
UTYLIZACJI. NIE NALEŻY WYRZUCAĆ URZĄDZENIA RAZEM Z NIESEGREGOWANYMI ODPADAMI
KOMUNALNYMI.
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ZESTAW STANDARDOWY
Wentylator						
Wkręty z kołkami rozporowymi				
Podręcznik użytkownika				
Opakowanie						

— 1 szt.
— 4 szt.
— 1 szt.
— 1 szt.

OPIS SKRÓCONY
Wentylator osiowy służy do wentylacji wywiewnej małych i średnich pomieszczeń domowych ogrzewanych w okresie
zimowym. Wentylator przeznaczony jest do montażu w kanałach wentylacyjnych o średnicy 100, 125 i 150 mm. Wentylatory
o średnicy 100 i 125 mm wyposażony jest w silnik jednobiegowy, a wentylator o średnicy 150 mm - w silnik dwubiegowy.
Wentylator Quiet-Mild wyposażone są w silnik o podwyższonej mocy. Wentylator wyposażony jest w zawór zwrotny, który
zapobiega cofaniu się powietrza z kanału wentylacyjnego do pomieszczenia, w czasie gdy wentylator nie pracuje.

OPCJE WENTYLATORA
Quiet-Mild V — wbudowany wyłącznik sznurkowy do włączania i wyłączania wentylatora.
Quiet-Mild T
Model 100 i 125
Po wyłączeniu zasilania sterującego np. wyłączeniu oświetlenia, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po
którym wentylator zostanie wyłączony (zakres od 2 do 30 minut).
Model 150
Po włączeniu zasilania sterującego, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator zostanie
włączony i rozpocznie pracę z maksymalną prędkością (od 0 do 2 minut). Po wyłączeniu zasilania sterującego, układ
opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator zostanie wyłączony (zakres od 2 do 30 minut).

Quiet-Mild T1

Dotyczy modelu 100 i 125
Po włączeniu zasilania sterującego np. oświetlenia, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator
zostanie włączony (od 0 do 2 minut). Po wyłączeniu zasilania sterującego, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać
czas, po którym wentylator zostanie wyłączony (zakres od 2 do 30 minut).
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Quiet-Mild TH
Model 100 i 125
Wentylator włączy się w momencie, gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu przekroczy określoną wartość (zakres od 60
do 90%). Po obniżeniu poziomu wilgotności do ustawionej wartości, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas,
po którym wentylator zostanie wyłączony (zakres od 2 do 30 minut). Po wyłączeniu zasilania sterującego, układ opóźnienia
wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator zostanie wyłączony (zakres od 2 do 30 minut).
Model 150
Po przekroczeniu poziomu wilgotności w pomieszczeniu od 60% do 90%, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać
czas, po którym wentylator włączy się lub rozpocznie pracę z maksymalną prędkością (od 0 do 2 minut). Po obniżeniu
poziomu wilgotności , układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator zostanie wyłączony (od 2
do 30 minut). Wentylator można wyłączyć lub przełączyć na maksymalną prędkość w trybie ręcznym za pomocą wyłącznika
oświetlenia. Układ opóźnienia wentylatora odlicza czas, po którym wentylator włącza się (od 0 do 2 minut). Po wyłączeniu
zasilania sterującego, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator zostanie wyłączony (zakres
od 2 do 30 minut).

Quiet-Mild TP

Model 100 i 125
Po zadziałaniu czujnika ruchu następuje uruchomienie wentylatora. Zasięg detekcji czujnika wynosi od 1 do 4 metrów, a kąt
detekcji wynosi 100°. Po ustaniu ruchu, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator zostanie
wyłączony (od 2 do 30 minut).
Model 150
Po zadziałaniu czujnika ruchu, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator włączy się (od 0 do
2 minut). Zasięg detekcji czujnika wynosi od 1 do 4 metrów, a kąt detekcji wynosi 100°. Po ustaniu ruchu, układ opóźnienia
wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator zostanie wyłączony (od 2 do 30 minut).

Quiet-Mild 12

Model 100 i 125
Wentylator zasilany niskim napięciem 12V/50Hz.
Możliwe opcje: VT, VHT, V12.
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ZASADY UŻYTKOWANIA
Wentylator jest zasilany z sieci jednofazowej prądu zmiennego o napięciu 220…240 V/50Hz.
Kierunek ruchu powietrza musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora.
Stopień ochrony obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych i przenikaniem wody - IP45.
Wentylator należy użytkować w temperaturze otoczenia od +1 °C do +45 °C.
Pod względem ochrony przeciwporażeniowej urządzenie należy do II klasy ochronności.

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO
100 Quiet-Mild

X X

A
Kolor
_ — biały
Parametry sieci elektrycznej
Opcje dodatkowe:
V — wyłącznik sznurkowy
Т — timer (opóźnienie wyłączenia)
Т1 — timer (opóźnienie włączenia)
ТН — czujnik wilgotności i timer (opóźnienie wyłączenia)
TP— czujnik ruchu
Extra — silnik o podwyższonej mocy (dotyczy modelu Quiet-Mild150)
Średnica króćca wylotowego, mm

MONTAŻ
Wentylator jest przystosowany do montażu w pozycji pionowej i poziomej w połączeniu z szybem wentylacyjnym lub
kanałem wentylacyjnych o odpowiedniej średnicy (rys. 2).
UWAGA! W przypadku montażu w pozycji pionowej wentylator należ zabezpieczyć przed przedostawaniem
się do środka opadów atmosferycznych i skroplin (rys. 2). Zabrania się instalacji wentylatora z bezpośrednim

8

V167PL-02.indd 8

06.11.2017 15:35:02

PL
wyrzutem powietrza do góry (rys. 3). Schemat montażu wentylatora - rys. 4-12. Schematy podłączenia do sieci
elektrycznej i algorytm pracy wentylatora - rys. 13-16, 17-19, 22-28.
UWAGA! Dotyczy modelu 150 Quiet-Mild i 150 Quiet-Mild V.
Nie wolno podawać napięcia zasilania jednocześnie na zaciski 1 i 2 (rys. 21)! Spowoduje to uszkodzenie wentylatora.
Wybór trybu pracy wentylatorów 150 Quiet-Mild, TH, VT, VTH, TP.
Indykacja pracy wentylatora 150 Quiet-Mild T, TH, VT, VTH, TP - rys. 30. Konfiguracja timera (opóźnienie włączenia i wyłączenia)
i ustawienie poziomu wilgotności - rys. 16, 29.
UWAGA! Dotyczy modelu 100/150 T1 i 150 Quiet-Mild T, TH, VT, VTH, TP. Jeżeli timer (opóźnienie włączenia) został
aktywowany przy pomocy wyłącznika zewnętrznego, wyłącznika oświetlenia, czujnika ruchu, czujnika wilgotności i jeśli
podczas odliczania czasu przez timer nastąpiło przerwanie operacji tj. wyłączenie zewnętrznego wyłącznika, zaprzestanie
ruchu, obniżenie poziomu wilgotności poniżej wartości progowej - wentylator kontynuuje pracę w poprzednim trybie pracy.

INDYKACJA PRACY
1.
2.
3.
4.
5.

Wskaźnik miga na zielono z częstotliwością co 5 sekund - wentylator pracuje w trybie czuwania z minimalną prędkością.
Wskaźnik miga na zielono z częstotliwością raz na sekundę - uruchomienie timera (opóźnienie włączenia - 60 sekund).
Wskaźnik świeci się na czerwono - uruchomienie czujnika wilgotności i praca wentylatora na drugim biegu.
Wskaźnik świeci się na zielono - uruchomienie wyłącznika i praca wentylatora na drugim biegu.
Wskaźnik miga na przemian na zielono i czerwono - uruchomienie timera (opóźnienie wyłączenia).

Wskaźnik
ON

1 2 3 4
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KONFIGURACJA WENTYLATORA
on — w celu włączenia i regulacji ustawień czasu timera należy zastosować potencjometr T ON. Wyłączenie timera
następuje poprzez ustawienie potencjometru T ON w skrajnie lewej pozycji. Przesunięcie potencjometru o 1/3 obrotu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustala czas pracy na 6 godzin, przesunięcie o 2/3 obrotu - 12 godzin; ustawienie w
skrajnie prawej pozycji - 24 godziny.
— w celu regulacji opóźnienia wyłączenia wentylatora należy obrócić pokrętło potencjometru T OFF zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć czas i odpowiednio, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - aby
zmniejszyć czas opóźnienia wyłączenia (od 2 do 30 minut).
— w celu ustawienia progu wilgotności, po którym nastąpi uruchomienie czujnika wilgotności należy obrócić pokrętło
potencjometru H zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć poziom wilgotności lub obrócić w kierunku przeciwnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć poziom wilgotności (od 60% do 9%).
UWAGA! Jeżeli w ciągu 60 sekund od aktywowania wyłącznika lub uruchomienia czujnika wilgotności nastąpiło
wyłączenie wyłącznika lub obniżenie poziomu wilgotności poniżej wartości progowej, wentylator będzie
kontynuował pracę na pierwszym biegu.

DO REGULACJI USTAWIEŃ WENTYLATORA NIE NALEŻY UŻYWAC METALOWEGO WKRĘTAKA,
NOŻA ANI ŻADNYCH INNYCH METALOWYCH PRZEDMIOTÓW, PONIEWAŻ MOGĄ ONE USZKODZIĆ
PŁYTKĘ STERUJĄCĄ.
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W skład zestawu standardowego wchodzi specjalny wkrętak
z tworzywa sztucznego, który służy do regulacji ustawień
wentylatora. Wkrętak służy do regulacji czasu opóźnienia
wyłączenia lub wyłączenia wentylatora oraz do regulacji
poziomu wilgotności.

Ton
Off

24 hour

Toff
2 min

30 min

H
60%

90%

11

V167PL-02.indd 11

06.11.2017 15:35:02

PL
KONSERWACJA
Konserwację urządzenia należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na pół roku.
Kolejność czynności konserwacyjnych:
• odłączyć napięcie zasilania wentylatora (rys. 29);
• zdjąć panel dekoracyjny oraz panel frontowy; oczyścić wentylator za pomocą suchej ściereczki lub pędzelka (rys. 30);
• panel frontowy umyć pod bieżącą wodą (rys. 31);
• powierzchnię wentylatora wytrzeć do sucha;
• zamontować panel frontowy na pierwotnym miejscu;
• podłączyć zasilanie (rys. 34).
UWAGA! Nie należy dopuszczać do kontaktu części elektrycznych z wodą!

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
• Urządzenie należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w
temperaturze od +5 ˚С do +40 ˚С .
• Obecność w powietrzu oparów i domieszek o właściwościach korodujących i uszkadzających izolację oraz szczelność
połączeń jest niedopuszczalna.
• Podczas załadunku oraz rozładunku należy korzystać z odpowiednich podnośników, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom urządzenia.
• Podczas załadunku i rozładunku urządzenia należy przestrzegać zaleceń, dotyczących przemieszczania tego typu
ładunków.
• Transport jest dozwolony każdym środkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia wyrobu przed opadami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urządzenia jest dozwolony tylko w pozycji roboczej.
• W czasie załadunku i rozładunku należy zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.
• Jeśli transport i magazynowanie urządzenia odbywały się w niskiej lub ujemnej temperaturze zaleca się, aby uruchomienie
urządzenia nastąpiło nie wcześniej niż po 3-4 godzinach przebywania w warunkach roboczych.
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GWARANCJA PRODUCENTA
Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia przez sieć handlu detalicznego pod warunkiem
przestrzegania przez użytkownika zasad transportu, magazynowania, montażu i użytkowania urządzenia.
Usterki w funkcjonowaniu urządzenia, powstałe w czasie trwania okresu gwarancyjnego z winy producenta, podlegają
nieodpłatnej naprawie przez serwis producenta. Obsługa serwisowa w ramach gwarancji, obejmuje prace związane z
naprawą usterek i ma na celu umożliwienie wykorzystania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem w trakcie trwania
okresu objętego gwarancją. Usunięcie usterek obejmuje wymianę lub naprawę elementów konstrukcyjnych urządzenia lub
jego części i podzespołów.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
okresowej konserwacji;
montażu/demontażu urządzenia;
konfiguracji urządzenia.
W celu dokonania naprawy gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do przekazania urządzenia producentowi wraz z
podręcznikiem użytkownika, zawierającym datę sprzedaży oraz dowód zakupu. Model urządzenia musi być zgodny z
modelem wymienionym w podręczniku użytkownika. W przypadku pytań dotyczących obsługi gwarancyjnej prosimy o
kontakt ze sprzedawcą.
Gwarancja producenta nie obejmuje wymienionych poniżej przypadków:
przekazania do dyspozycji producenta urządzenia w komplecie innym niż wymieniony w podręczniku użytkownika, w tym
także w przypadku demontażu przez użytkownika części i zespołów konstrukcyjnych urządzenia;
niezgodności modelu urządzenia z danymi podanymi na opakowaniu i w podręczniku użytkownika;
nieterminowej konserwacji urządzenia;
uszkodzeń zewnętrznych urządzenia (nie są uważane za uszkodzenia zewnętrzne zmiany obudowy wyrobu, wykonanie
których jest niezbędne do montażu wyrobu, nie mające wpływu na jego funkcjonalność) lub wewnętrznych części
konstrukcyjnych urządzenia;
zmian w konstrukcji urządzenia, dokonanych przez użytkownika;
zamian i wykorzystania części i zespołów konstrukcyjnych urządzenia w sposób nieprzewidziany przez producenta;
użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
nieprzestrzegania zasad montażu urządzenia;
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nieprzestrzegania przez użytkownika zasad sterowania pracą urządzenia;
podłączenia urządzenia do sieci zasilającej o napięciu innym, niż określone w podręczniku użytkownika;
wystąpienia usterek w pracy urządzenia na skutek nagłych skoków napięcia w sieci zasilającej;
dokonania przez użytkownika samodzielnych napraw urządzenia;
dokonania napraw Urządzenia przez osoby nie mające na to zezwolenia wydanego przez producenta;
wygaśnięcia okresu gwarancyjnego użytkowania urządzenia;
nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń dotyczących transportu urządzenia;
nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń dotyczących przechowywania urządzenia;
dokonania przez osoby trzecie czynności sprzecznych z prawem w stosunku do urządzenia;
wystąpienia usterek w pracy urządzenia na skutek siły wyższej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działania wojenne, itp..)
naruszenia plomb, jeśli występują;
nieprzekazania do dyspozycji producenta podręcznika użytkownika, zawierającego datę sprzedaży urządzenia;
nieprzekazania do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzającego nabycie urządzenia.

PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ ZAWARTYCH W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA
ZAPEWNI NIEZAWODNĄ PRACĘ I DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

PODSTAWĄ DOCHODZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO JEST PRZEDSTAWIENIE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA, DOWODU ZAKUPU I PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA Z DATĄ
SPRZEDAŻY.
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L

B

100
Quite-Mild

L1

D

125 Quite-Mild

150 Quite-Mild

D [mm]

99

124

148

B [mm]

158

182

214

H [mm]

136

158

190

L [mm]

81

91

111

L1 [mm]

26

27

32

H

1.

2.

3.
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L N

QF

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Т1

100 Quiet-Mild T/T1, 125 Quiet-Mild T/T1
S
QF

L

LT

T/VT
Wentylator nie pracuje

Wentylator nie pracuje

L

N

N
S
QF

L
N

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

LT
L
N

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Wentylator pracuje

100 Quiet-Mild VT, 125 Quiet-Mild VT
L
N

QF

L

Wyłącznik S - WYŁ. podczas pracy
timera opóźniającego włączenie

N

Tak

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

Nie
Wentylator pracuje

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

13.

100 Quiet-Mild, 125 Quiet-Mild
L

QF

S

N

L

L

Wentylator nie pracuje

N

QF

N

S

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

L
N

Wentylator pracuje

100 Quiet-Mild V, 125 Quiet-Mild V
L
N

QF

L

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

N

14.
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100 Quiet-Mild TH, 125 Quiet-Mild TH
S
L
N

QF

LT
L

L QF

N

N

S

LT
L
N

100 Quiet-Mild TH, 125 Quiet-Mild TH
L

QF

N

L
N

Wentylator nie pracuje

Nie

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Wentylator pracuje
Tak
Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Wentylator pracuje

Wilgotność poniżej ustawionej
wartości progowej

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Nie
Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

Tak

15.
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Wentylator nie pracuje

Wykrycie ruchu

L

QF

Wentylator pracuje

L

N

N
Ustanie ruchu

Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

16.
1 - pierwsza prędkość

150 Quiet-Mild (1 prędkość)
L

QF

S

Wentylator nie pracuje

2
3

N

L

1

QF

N

S

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

1
2
3

Wentylator pracuje z 1 prędkością

150 Quiet-Mild V (1 prędkość)
QF
L
N

1
2
3

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

17.
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2 - druga prędkość

150 Quiet-Mild (2 prędkość)
L

S

QF

1

L

Wentylator nie pracuje

2
3

N
S

QF

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

1
2
3

N

Wentylator pracuje z 2 prędkością

150 Quiet-Mild V (2 prędkość)
QF

1
2
3

L
N

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

18.
1 i 2 prędkość

150 Quiet-Mild (1 i 2 prędkość)

L

QF

S

speed

QF

S

speed

N

L
N

1
2
3
1
2
3

Wentylator nie pracuje

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

150 Quiet-Mild (1 i 2 prędkość)
QF
L
N

S speed

1
2
3

1

Wyłącznik S w pozycji Speed

Wentylator pracuje z 1 prędkością

2

Wentylator pracuje z 2 prędkością

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

19.
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QF

S

L

1

N

2
3

20.
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Tryb 1

Tryb 2

Tryb 3

ON

ON

Tryb 4

Tryb 5

150 Quiet-Mild Т
150 Quiet-Mild VT
150 Quiet-Mild TP

ON

ON

150 Quiet-Mild TH

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

ON

150 Quiet-Mild VTH

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

1 2 3 4

Wybór trybu pracy w wentylatorach 150 Quiet-Mild T, TH, VT, VTH, TP odbywa się za pomocą ustawienia przełącznika
DIP w określonej pozycji. Do zmiany pozycji przełącznika DIP służy plastikowy wkrętak, który wchodzi w skład zestawu
standardowego.
Tryb 1 (jednobiegowy)
Wentylator domyślnie jest wyłączony. Po zadziałaniu czujników lub wyłącznika, wentylator rozpocznie pracę z 1 prędkością.
Tryb 2 (jednobiegowy)
Wentylator domyślnie jest wyłączony. Po zadziałaniu czujników lub wyłącznika wentylator rozpocznie pracę z 2 prędkością.
Tryb 3 (dwubiegowy)
Wentylator domyślnie pracuje z 1 prędkością. Po zadziałaniu czujników lub wyłącznika wentylator przełącza się na 2 prędkość.
Tryb 4 (dwubiegowy)
Wentylator domyślnie jest wyłączony. Po zadziałaniu wyłącznika wentylator rozpocznie pracę z 1 prędkością; po zadziałaniu
czujnika wilgotności wentylator przełączy się na 2 prędkość.
Tryb 5 (dwubiegowy)
Wentylator domyślnie jest wyłączony. Po zadziałaniu wyłącznika wentylator rozpocznie pracę z 1 prędkością.
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Jeżeli podczas pracy wentylatora na 1 prędkości nastąpiło zadziałanie czujnika wilgotności lub został uruchomiony wyłącznik
oznacza to, że wentylator przełączył się na 2 prędkość.
UWAGA! Domyślnie jest ustawiony 1 tryb pracy. Tryb pracy wentylatora może zostać zmieniony podczas montażu lub w
trakcie jego użytkowania. Ustawienie przełącznika DIP w pozycji innej, niż opisana w tablicy, spowoduje uruchomienie trybu
awaryjnego w pracy wentylatora. Jeśli wskaźnik miga na czerwono należy odłączyć wentylator od sieci zasilającej i ustawić
przełącznik DIP w prawidłowej pozycji.
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150 Quiet-Mild VT

150 Quiet-Mild T
QF

S

L
N

1
2
3

QF
L
N

S

QF

1
2
3

L

2
3

N

Tryb 3

Tryb 2

Tryb 1

ON

ON

ON

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Wentylator nie pracuje

Wentylator nie pracuje

Tak

Wyłącznik S - WYŁ. podczas
pracy timera opóźniającego włączenie

Nie

Nie

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 0-2 minut

Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 0-2 minut

Uruchomienie timera opóźniającego
wyłączenie 0-2 minut

Wentylator pracuje z 1 prędkością

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wyłącznik S - WYŁ. podczas pracy
timera opóźniającego włączenie

Wentylator pracuje z 1 prędkością

Tak

Wyłącznik S - WYŁ. podczas
pracy timera opóźniającego włączenie

Tak

Nie

Wentylator pracuje z 2 prędkością

Wentylator pracuje z 2 prędkością

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

21.
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QF

Tryb 1

L

2

N

3
Tryb 3

Tryb 2

ON

ON

ON

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Wentylator nie pracuje

Wentylator nie pracuje

Wykrycie ruchu

Wykrycie ruchu

Tak

Podczas pracy timera
opóźniającego włączenie ruch ustał

Ні

Nie
Wentylator pracuje z 1 prędkością

Ustanie ruchu

Uruchomienie timera opóźniającego
wyłączenie 2-30 minut

Wykrycie ruchu

Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 0-2 minut

Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 0-2 minut

Uruchomienie timera opóźniającego
wyłączenie 0-2 minut

Podczas pracy timera
opóźniającego włączenie ruch ustał

Wentylator pracuje z 1 prędkością

Wentylator pracuje z 2 prędkością

Ustanie ruchu

Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

Tak

Podczas pracy timera
opóźniającego włączenie ruch ustał

Tak

Nie
Wentylator pracuje z 2 prędkością

Ustanie ruchu

Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

22.
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150 Quiet-Mild TH
QF
L

S

1

QF

2
3

N

150 Quiet-Mild VTH

S

QF

L

L

N

N

2
3

Wentylator nie pracuje

Nie

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Nie

Wyłącznik S - WYŁ. podczas
pracy timera opóźniającego włączenie

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Tak

Nie
Wentylator pracuje z 1 prędkością

Tak
Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Wentylator pracuje z 1 prędkością
Nie

Wilgotność poniżej ustawionej
wartości progowej
Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Tak

Tryb 1
ON

1 2 3 4

23.
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PL
150 Quiet-Mild TH
QF
L

S

1

QF

2
3

N

150 Quiet-Mild VTH

S

QF

L

L

N

N

2
3

Wentylator nie pracuje

Nie

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Nie

Wyłącznik S - WYŁ. podczas
pracy timera opóźniającego włączenie

ВологWilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Tak

Nie
Wentylator pracuje z 2 prędkością

Tak
Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Wentylator pracuje z 2 prędkością

Nie

Wilgotność poniżej ustawionej
wartości progowej
Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

Wilgotność powyżej ustawionej
wartości progowej
Tak

Tryb 2
ON

1 2 3 4

24.
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PL
150 Quiet-Mild TH
QF
L

S

1

QF

2
3

N

150 Quiet-Mild VTH

S

QF

L

L

N

N

2
3

Wentylator pracuje z 1 prędkością

Nie

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Wilgotność powyżej ustawionej
wartości progowej

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Nie

Tak

Wyłącznik S - WYŁ. podczas
pracy timera opóźniającego włączenie

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Nie
Wentylator pracuje z 2 prędkością

Tak
Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Wentylator pracuje z 2 prędkością

Nie

Wilgotność poniżej ustawionej
wartości progowej
Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Tak

Tryb 3
ON

1 2 3 4

25.
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150 Quiet-Mild TH
QF
L

S

1

QF

2
3

N

150 Quiet-Mild VTH

S

QF

L

L

N

N

2
3

Wentylator nie pracuje

Nie

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Nie

Wyłącznik S - WYŁ. podczas
pracy timera opóźniającego włączenie

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Tak

Nie
Wentylator pracuje z 1 prędkością

Tak
Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy
Wentylator pracuje z 2 prędkością

Nie

Wilgotność poniżej ustawionej
wartości progowej

Wentylator pracuje z 1 prędkością

Uruchomienie timera
opóźniającego wyłączenie 2-30 minut

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej
Tak
Tryb 4
ON

1 2 3 4

26.
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150 Quiet-Mild TH

150 Quiet-Mild VTH

S

QF
L
N

Wentylator nie pracuje

Nie

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Tak
Uruchomienie timera
opóźniającego włączenie 0-2 minuty

Nie

Wyłącznik S - WYŁ. podczas
pracy timera opóźniającego włączenie

Wilgotność powyżej
ustawionej wartości progowej

Tak

Nie
Wentylator pracuje z 1 prędkością

Tak
Wentylator pracuje z 2 prędkością
Wilgotność powyżej ustawionej
wartości progowej

Nie

Wyłącznik S - WYŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Nie

Tak

Wentylator pracuje z 1 prędkością

Wentylator pracuje z 1 prędkością

Wentylator pracuje z 2 prędkością

Wilgotność poniżej
ustawionej wartości progowej

Wilgotność poniżej ustawionej
wartości progowej

Uruchomienie timera opóźniającego
wyłączenie 2-30 minut

Tak

Wentylator pracuje z 1 prędkością

27.

Wentylator pracuje z 2 prędkością

Wyłącznik S - WŁ.
lub wyłącznik sznurkowy

Wentylator pracuje z 1 prędkością
Tryb 5

Wilgotność poniżej ustawionej
wartości progowej

ON

1 2 3 4
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L N

QF
zatrzaski

28.

29.

30.

31.

32.

33.

31

V167PL-02.indd 31

06.11.2017 15:35:07

PL

32

V167PL-02.indd 32

06.11.2017 15:35:07

PL

33

V167PL-02.indd 33

06.11.2017 15:35:07

PL

34

V167PL-02.indd 34

06.11.2017 15:35:07

PL
Znak kontroli

Sprzedawca

(Nazwa i pieczątka sprzedawcy)

Data produkcji

Data sprzedaży
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Potwierdzenie odbioru

V

TP

T

Extra

T1

TH

Quiet-Mild

Wentylator został dopuszczony do eksploatacji.
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