PL

WENTYLATORY OSIOWE
Dokumentacja techniczno-ruchowa /
Podr cznik eksploatacji

www.ventilation-system.com

Model
VENTS Quiet-S
VENTS Quiet Style

W celu zapewnienia d ugotrwa ej i niezawodnej
pracy wentylatora nale y przestrzega wymogów
UWAGA! niniejszego Podr cznika eksploatacji.
Wszystkie dzia ania zwi zane z pod czeniem, konserwacj oraz
napraw Urz dzenia, mog by wykonywane wy cznie po od czeniu
zasilania.

!

Monta oraz konserwacja mog by przeprowadzane tylko przez osoby
posiadaj ce prawo do samodzielnej pracy z urz dzeniami o napi ciu
do 1000 V po zapoznaniu si z niniejszym Podr cznikiem eksploatacji.
Jednofazowa sie zasilaj ca, do której pod cza si Urz dzenie powinna
odpowiada obowi zuj cym przepisom. Stacjonarna instalacja
elektryczna powinna by wyposa ona w wy cznik automatyczny.
Pod czenie nale y wykona poprzez wy cznik automatyczny QF
wbudowany do stacjonarnej instalacji elektrycznej. Szczelina mi dzy
stykami wy cznika automatycznego na wszystkich biegunach powinna
mie nie mniej ni 3 mm. Przed monta em wentylatora nale y upewni
si , e nie dosz o do adnych widocznych uszkodze wirnika, obudowy,
panelu frontowego oraz, e w strefie przep ywu powietrza oraz w
obudowie nie znajduj si adne cia a obce, które mog uszkodzi
wirnik.
Konstrukcja wentylatora jest stale unowocze niana i dlatego niektóre modele mog
ró ni si od opisanych w niniejszym Podr czniku eksploatacji.
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Nale y przestrzega wymogów niniejszego
!
Podr cznika eksploatacji w celu zapewnienia
UWAGA!
d ugotrwa ej i niezawodnej pracy wentylatora.
W czasie monta u nie mo na dopu ci do deformacji obudowy
wentylatora! Deformacja obudowy mo e doprowadzi do zaklinowania
si wirnika oraz wzrostu poziomu ha asu.
U ytkowanie Urz dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, jakakolwiek
modyfikacja oraz zmiana konstrukcji Urz dzenia s zabronione.
Nale y zapobiega przedostawaniu si dymu, czadu oraz innych
produktów spalania do pomieszczenia przez otwarte kominy lub inne
urz dzenia przeciwpo arowe, a tak e wyeliminowa mo liwo
powstania ci gu wstecznego gazów z urz dze , które wykorzystuj gaz
lub s ród em otwartego ognia.
W powietrzu przep ywaj cym przez system wentylacyjny nie powinny
znajdowa si cz stki kurzu, substancje lepkie i materia y w ókniste.
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Nale y przestrzega wymogów niniejszego
Podr cznika eksploatacji w celu zapewnienia
UWAGA!
d ugotrwa ej i niezawodnej pracy wentylatora.
Nie nale y u ywa danego urz dzenia w otoczeniu zawieraj cym
substancje atwopalne i zagra aj ce wybuchem, takie jak np.: alkohol,
benzyna, itp.

!

Nie nale y zakrywa ani zas ania wlotów oraz wylotów, poniewa
uniemo liwia to optymalny przep yw powietrza.
Nie nale y siada na urz dzeniu, a tak e ustawia na nim innych
przedmiotów.
P yta timera znajduje si pod napi ciem sieci.
Przed rozpocz ciem wprowadzania zmian w ustawieniach nale y
wy czy zasilanie. W sk ad dostawy wentylatora wchodzi specjalnie
opracowany rubokr t z tworzywa sztucznego przeznaczony do regulacji
parametrów wentylatora. Do regulacji ustawie wentylatora nale y
u ywa tylko rubokr tu wykonanego z tworzywa sztucznego,
wchodz cego w sk ad dostawy wentylatora.
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Nale y przestrzega wymogów niniejszego
!
Podr cznika eksploatacji w celu zapewnienia
UWAGA!
d ugotrwa ej i niezawodnej pracy wentylatora.
Z wyrobu mog korzysta dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby z
ograniczonymi zdolno ciami fizycznymi, sensorycznymi lub umys owymi,
a tak e maj ce niedostateczne do wiadczenie lub wiedz , pod
warunkiem, e przebywaj wówczas pod nadzorem albo zosta y
odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpiecznego u ytkowania
urz dzenia i zdaj sobie spraw z mo liwych zagro e .
Produkt oznaczono ikon przekre lonego kosza. Oznacza to e nie
wolno wyrzuca produktu/sprz tu cznie z innymi odpadami.
Kto wbrew powy szemu zakazowi umieszcza zu yty sprz t cznie
z innymi odpadami, podlega karze grzywny. Ka dy u ytkownik,
a w tym ka de gospodarstwo domowe, ma obowi zek przekaza
zu yty sprz t do wyznaczonego punktu zbiórki w celu w a ciwego
przetworzenia. Informacji o punktach zbiórki udziela punkt
informacyjny w lokalu sprzeda owym w którym zakupiono sprz t a
tak e ka dy Urz d Miasta lub Gminy. Sprz t elektryczny/elektroniczny
przeznaczony do utylizacji nale y do kategorii odpadów
niebezpiecznych dla ludzi oraz rodowiska naturalnego z uwagi na
obecno substancji, mieszanin substancji oraz cz ci sk adowych
które mog zanieczy ci lub skazi wod , gleb oraz powietrze.
Prawid owa utylizacja pozwala nie tylko na unikni cie tych
negatywnych konsekwencji lecz równie na odzyskanie cennych
surowców, takich jak mied , cyna, szk o, elazo.
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Przed monta em Urz dzenia prosimy uwa nie przeczyta niniejszy Podr cznik
eksploatacji. Przestrzeganie wymogów Podr cznika eksploatacji wp ywa na
niezawodne u ytkowanie Urz dzenia w ci gu ca ego okresu jego eksploatacji.
Podr cznik eksploatacji nale y przechowywa przez ca y okres u ytkowania
urz dzenia, poniewa zawarte s w nim wymagania, dotycz ce eksploatacji wyrobu.

KOMPLET DOSTAWY
1. Wentylator 1 szt..
2. Wkr ty z ko kami 4 szt..
3. rubokr t z tworzywa sztucznego (tylko do modeli z wy cznikiem czasowym) 1 szt..
4. Wymienne panele dekoracyjne 2 szt. (rys. 4).
5. Podr cznik eksploatacji 1 szt..
6. Opakowanie 1 szt..
OPIS SKRÓCONY
Urz dzenie to wentylator osiowy, zapewniaj cy wentylacj wywiewn w niewielkich i redniej wielko ci pomieszczeniach mieszkalnych.
Wentylator produkowany jest dla kana ów o rednicy 100 mm. Wentylator jest wyposa ony w zawór zwrotny, który zapobiega powstawaniu
zwrotnego strumienia powietrza przy wy czonym wentylatorze.
Opis opcji wentylatora:
V: Wentylator jest w czany i wy czany przy pomocy wbudowanego wy cznika sznurkowego.

: Po wy czeniu wy cznika zewn trznego, wentylator nadal pracuje w okresie, nastawionym przez timer opó niaj cy wy czenie
w ci gu od 2 do 30 minut.
1: Po w czeniu wy cznika zewn trznego, wentylator zostaje w czony po okresie T1, nastawionym przez timer opó niaj cy
w czenie w ci gu od 0 do 2 minut. Po wy czeniu wy cznika zewn trznego, wentylator nadal pracuje w okresie, nastawionym
przez timer opó niaj cy wy czenie w ci gu od 2 do 30 minut.
: Wentylator w cza si w przypadku wzrostu ustawionego poziomu wilgotno ci w pomieszczeniu w zakresie od 60 do 90 %.
Po obni eniu poziomu wilgotno ci do ustawionej warto ci, wentylator pracuje nadal przez okres czasu, ustawiony na podstawie
timera, opó niaj cego jego wy czenie (w zakresie od 2 do 30 min.)
Wentylator mo na uruchomi w trybie r cznym, na przyk ad za pomoc wy cznika o wietlenia.
Po wy czeniu wy cznika wentylator pracuje nadal przez okres czasu, ustawiony na podstawie timera, opó niaj cego jego
wy czenie (w zakresie od 2 do 30 min.)
: Przy zadzia aniu czujnika ruchu nast puje w czenie wentylatora Quiet-S. Czujnik ruchu ma zasi g od 1 do 4 metrów i k t
pola widzenia 100°. Po ustaniu ruchu, wentylator pracuje nadal przez okres czasu, ustawiony na podstawie timera, opó niaj cego
jego wy czenie (w zakresie od 2 do 30 min.)
12: Wentylator posiada silnik o obni onym bezpiecznym napi ciu zasilaj cym 12 V/50 Hz.
Mo liwe kombinacje opcji: VT, VTH, V12.
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UWAGA! Wentylatory Quiet-S oraz Quiet STYLE maj rózne panele czo owe, natomiast monta , zasady u ytkowania oraz konserwacji
s identyczne.
ZASADY U YTKOWANIA
Wentylator jest przeznaczony dla pod czenia do jednofazowej sieci pr du przemiennego: 220...240 V / 50 Hz lub 220...240 V / 60 Hz
(w zale no ci od modelu, patrz informacje umieszczone na naklejce na obudowie wentylatora). Quiet S 12 i Quiet STYLE 12 nale y
pod cza do sieci o napi ciu 12 V i o cz stotliwo ci 50 Hz lub do sieci 220...240 V i o cz stotliwo ci 50 Hz za pomoc transformatora
obni aj cego napi cie, np. TRF 220/12-25 (nie wchodzi w sk ad kompletu dostawy, do nabycia oddzielnie). Wentylator nale y u ytkowa
w temperaturze otoczenia od +1 °C do +45 °C. Stopie ochrony przed dost pem do cz ci niebezpiecznych i wnikaniem wody IP45.
MONTA
Wentylator jest zaprojektowany do monta u ciennego (rys. 1) lub sufitowego (rys. 2) oraz po czenia z pionem wentylacyjnym lub
kana em okr g ym o odpowiedniej rednicy.
Uwaga! W przypadku monta u w pozycji pionowej wentylator nale y zabezpieczy przed przedostawaniem si opadów atmosferycznych
i kondensatu. Nie nale y montowa wentylatora z bezpo rednim wylotem powietrza do góry (rys. 3).
Schemat monta u wentylatora przedstawiony jest na rys. 5 13.
Schematy po cze elektrycznych przedstawione s na rys. 14 17.
Ustawienie timera opó niaj cego w czenie i wy czenie oraz ustawienie progu poziomu wilgotno ci jest pokazane na rys. 18.
Uwaga! Tylko dla T1.
Je eli a) timer opó niaj cy w czenie zosta aktywowany przez wy cznik zewn trzny, wy cznik o wietlenia, czujnik ruchu lub czujnik
wilgotno ci oraz b) je eli podczas odliczania czasu przez timer opó niaj cy w czenie nast pi skasowanie czynno ci, tzn. wy czenie
zewn trznego wy cznika, zaprzestanie ruchu, obni enie poziomu wilgotno ci poni ej granic ustawionej warto ci, wtedy wentylator
pozostaje w poprzednim trybie pracy.
KONSERWACJA
Konserwacj urz dzenia nale y przeprowadza nie rzadziej ni raz na pól roku. Aby zdj pokryw czo ow , nale y ostro nie podwa y
pokryw obok zatrzasków, u ywaj c do tego celu p askiego rubokr tu (rys. 20). Do czyszczenia wentylatora nale y u ywa mi kkich
tkanin oraz p dzla zwil onego w roztworze wodnym detergentu (rys. 21 22).

UWAGA! Nale y unika przedostawania si p ynów do zespo ów elektrycznych urz dzenia.
Po oczyszczaniu powierzchni wentylatora nale y wytrze go do sucha.
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ZASADY TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA
Urz dzenie nale y przewozi w opakowaniu producenta.Urz dzenie powinno by przechowywane w opakowaniu fabrycznym w
temperaturze otoczenia od +5 °C do +40 °C oraz wilgotno ci wzgl dnej nie wi kszej ni 80 %. Pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania nie powinno zawiera kurzu, oparów kwasów i zasad o w a ciwo ciach r cych.
GWARANCJA PRODUCENTA
Wentylator zosta wyprodukowany przez przedsi biorstwo Ventilation Systems Prywatna Spó ka Akcyjna (zwane dalej -Producentem).
Niniejszy produkt jest odpowiednim do norm, standardów i dyrektyw obowi zuj cych w zakresie niskiego napi cia oraz
kompatybilno ci elektromagnetycznej. Niniejszy produkt odpowiada postanowieniom Dyrektywy Rady Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej 2014/30/EU, postanowieniom Dyrektywy niskonapi ciowej Rady 2014/35/EU, oraz wymaganiom w zakresie oznakowania
CE wg Dyrektywy 93/68/EEC. Niniejszy Certyfikat zosta wystawiony na podstawie bada , przeprowadzonych na próbkach wspomnianej
wy ej produkcji. Gwarancja producenta obejmuje okres 60 miesi cy nast puj cych po dniu sprzeda y Urz dzenia poprzez punkt
sprzeda y detalicznej, pod warunkiem, e U ytkownik b dzie przestrzega zalece producenta dotycz cych transportu,
przechowywania, monta u i eksploatacji Urz dzenia. W razie wyst pienia w trakcie trwania okresu gwarancyjnego usterek w
funkcjonowaniu Urz dzenia z powodu b dów produkcyjnych U ytkownik ma prawo do nieodp atnej naprawy takich usterek. Napraw
powinien przeprowadzi serwis producenta. Gwarancyjna obs uga serwisowa obejmuje prace zwi zane z napraw usterek w
funkcjonowaniu Urz dzenia, maj ce na celu umo liwienie wykorzystania Urz dzenia zgodnie z jego przeznaczeniem w trakcie trwania
okresu obj tego gwarancj . Usuwanie usterek jest wykonywane w formie wymiany lub naprawy elementów konstrukcyjnych
Urz dzenia lub jego cz ci I podzespo ów.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
- okresowej obs ugi technicznej;
- monta u/demonta u Urz dzenia;
- ustawienia Urz dzenia.
W celu dokonania naprawy gwarancyjnej U ytkownik musi przekaza producentowi Urz dzenie wraz z Podr cznikiem eksploatacji,
zawieraj cym dat sprzeda y oraz z dowodem zakupu. Model Urz dzenia powinien by zgodny z modelem podanym w Podr czniku
eksploatacji. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej U ytkownik powinien zwróci si do Sprzedawcy Urz dzenia.
Gwarancja producenta nie obejmuje wymienionych poni ej przypadków:
- przekazanie do dyspozycji producenta Urz dzenia w komplecie innym od podanego w Podr czniku eksploatacji, w tym tak e w
przypadku demonta u przez U ytkownika cz ci i zespo ów konstrukcyjnych Urz dzenia;
- niezgodno typu Urz dzenia z danymi podanymi na opakowaniu oraz w Podr czniku eksploatacji;
- dokonanie przez U ytkownika konserwacji oraz obs ugi technicznej Urz dzenia w niew a ciwym czasie;
- uszkodzenia zewn trzne Urz dzenia (nie s uwa ane za uszkodzenia zewn trzne zmiany obudowy wyrobu, wykonanie których jest
niezb dne do monta u wyrobu, nie maj ce wp ywu na jego funkcjonalno ) lub wewn trznych cz ci konstrukcyjnych wyrobu;
- zmiany konstrukcji Urz dzenia dokonane przez U ytkownika;
- zamiana i wykorzystanie cz ci i zespo ów konstrukcyjnych Urz dzenia nie przewidzianych przez producenta;
- wykorzystanie Urz dzenia do celów nie b d cych jego bezpo rednim przeznaczeniem;
- nieprzestrzeganie przez U ytkownika zasad sterowania prac Urz dzenia;
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- pod czenie do sieci zasilaj cej o napi ciu innym, ni podano w Podr czniku eksploatacji oraz na naklejce na obudowie;
- wyst pienie usterek w pracy Urz dzenia na skutek nag ych skoków napi cia w sieci zasilaj cej;
- dokonanie przez U ytkownika samodzielnych napraw Urz dzenia;
- dokonanie napraw Urz dzenia przez osoby nie maj ce na to zezwolenia wydanego przez producenta;
- wyga ni cie okresu gwarancyjnego u ytkowania Urz dzenia;
- nieprzestrzeganie przez U ytkownika zasad bezpiecznego transportu Urz dzenia;
- nieprzestrzeganie przez U ytkownika zasad przechowywania Urz dzenia;
- dokonanie przez osoby trzecie czynno ci sprzecznych z prawem w stosunku do Urz dzenia;
- wyst pienie usterek w pracy Urz dzenia na skutek si y wy szej (po ar, powód , trz sienie ziemi, dzia ania wojenne jakiegokolwiek
rodzaju, itp);
- naruszenie plomb, je li takowe s przewidziane;
- nieprzekazanie do dyspozycji producenta Podr cznika eksploatacji zawieraj cego dat sprzeda y;
- brak karty gwarancyjnej;
- nieprzekazanie do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzaj cego nabycie Urz dzenia.
NALE Y PRZESTRZEGA WSZYSTKICH WYMAGA NINIEJSZEGO PODR CZNIKA EKSPLOATACJI, ABY ZAPEWNI D UGI
NIEPRZERWANY OKRES PRACY URZ DZENIA. ROSZCZENIA U YTKOWNIKA S ROZPATRYWANE PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ
NIEGO URZ DZENIA, DOWODU ZAKUPU ORAZ PODR CZNIKA EKSPLOATACJI Z DAT SPRZEDA Y.
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-/V

L
N
QF

L
N

S

S

Wentylator nie pracuje

Wy cznik
W.

N L

QF

N L

100 Quiet-S, 100 Quiet STYLE

Wentylator
pracuje

100 Quiet-S V, 100 Quiet STYLE V
Wy cznik
Wy .

N L

QF

L
N
14

T/T1/VT
/V

T1
100 Quiet-S / 1, 100 Quiet STYLE / 1

QF

L
N

S

Wy cznik
W.

Wentylator
pracuje
nie

Wy czenie wy cznika podczas
pracy timera opó niaj cego
w czenie

Wentylator pracuje

QF

15

Wy cznik
W.

Uruchomienie timera opó niaj cego
w czenie (0...2 minuty)

100 Quiet-S V , 100 Quiet STYLE V

Wy cznik
Wy .

N L

L
N

Wentylator nie pracuje

Wentylator nie pracuje

N L LT

L
N

N L LT

QF

S

Uruchomienie timera opó niaj cego
wy czenie (2..30 minut)

12

tak

Wy cznik
Wy .

Uruchomienie timera opó niaj cego
wy czenie (2..30 minut)

S

N L LT

QF

L
N

S

QF

L
N

N L LT

100 Quiet-S TH, 100 Quiet STYLE TH

100 Quiet-S VTH,
100 Quiet STYLE VTH

N L

QF

L
N
Wentylator nie pracuje

Wy cznik
Wy .
nie

tak

Wilgotno powy ej
nastawionego progu

Wentylator
pracuje
Wentylator
pracuje

Wy cznik
W.

Wilgotno poni ej
nastawionego progu
nie
Uruchomienie timera opó niaj cego
wy czenie (2..30 minut)

Wilgotno poni ej
nastawionego progu

16
13

Wilgotno powy ej
nastawionego progu

tak

Wentylator
pracuje

TP
Wentylator nie pracuje

Zarejestrowano
ruch

100 Quiet-S TP

QF

Wentylator
pracuje

N L

L
N

Ustanie ruchu

Uruchomienie timera opó niaj cego
wy czenie (2..30 minut)
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/ 1/ H/ P/V /V H

H

H

-

+

Dla TH/VTH
60 %

-

90 %

+

Dla T1

Ton

-

+

0 min

-
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Dla
wszystkich modeli
z wyj tkiem -V

2 min

Toff

2 min

+

30 min

W razie potrzeby dokona regulowania progu wilgotno ci obracaj c
pokr t o potencjometru H w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
dla zwi kszenia lub w kierunku przeciwnym dla zmniejszenia poziomu
wilgotno ci, od 60 % do 90 %.
Ton W celu regulacji czasu opó nienia w czenia wentylatora nale y obróci
pokr t o potencjometru Ton w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara dla zwi kszenia i odpowiednio, w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara dla zmniejszenia czasu opó nienia, od 0 do 2 minut).
Toff W celu regulacji czasu opó nienia wy czenia wentylatora nale y
obróci pokr t o potencjometru Toff zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby zwi kszy oraz odpowiednio, w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby zmniejszy czas opó nienia odpowiednio,
od 2 do 30 minut.
Uwaga! Zespó timera znajduje si pod napi ciem sieciowym. Regulowanie
mo na przeprowadza wy cznie po od czeniu wentylatora od sieci zasilaj cej.
W sk ad dostawy wentylatora wchodzi specjalny rubokr t wykonany z tworzywa
sztucznego, który s u y do regulacji ustawie wentylatora. Z tego rubokr tu nale y
korzysta w razie potrzeby dokonania zmiany czasu opó nienia w czenia-wy czenia
wentylatora lub zmiany poziomu wilgotno ci. Do nastawiania nie nale y u ywa
rubokr tu metalowego, no a oraz innych przedmiotów metalowych, poniewa
narz dzia tego typu mog spowodowa uszkodzenie uk adu elektronicznego.
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L

N

QF

Zatrzaski

19
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POTWIERDZENIE ODBIORU

Znak kontroli

Wentylator uznaje si za dopuszczony do eksploatacji

V
Data produkcji

T

100 Quiet-S

T1

Sprzedany przez
(Nazwa i piecz tka sprzedawcy)

100 Quiet STYLE

TH

TP
Data sprzeda y
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