PL

WENTYLATORY OSIOWE
Dokumentacja techniczno-ruchowa /
Podrêcznik eksploatacji

www.ventilation-system.com

model
VENTS Quietline

W celu zapewnienia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy
wentylatora nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego
UWAGA Podrêcznika eksploatacji.

!

Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z pod³¹czeniem, konserwacj¹ oraz napraw¹
Urz¹dzenia, mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie po od³¹czeniu zasilania.
Monta¿ oraz konserwacja mog¹ byæ przeprowadzane tylko przez osoby
posiadaj¹ce prawo do samodzielnej pracy z urz¹dzeniami o napiêciu do
1000 V po zapoznaniu siê z niniejszym Podrêcznikiem eksploatacji.
Jednofazowa sieæ zasilaj¹ca, do której pod³¹cza siê Urz¹dzenie powinna
odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym przepisom.
Stacjonarna instalacja elektryczna powinna byæ wyposa¿ona w wy³¹cznik
automatyczny.
Pod³¹czenie nale¿y wykonaæ poprzez wy³¹cznik automatyczny QF
wbudowany do stacjonarnej instalacji elektrycznej.
Szczelina miêdzy stykami wy³¹cznika automatycznego na wszystkich
biegunach powinna mieæ nie mniej ni¿ 3 mm.
Przed monta¿em wentylatora nale¿y upewniæ siê, ¿e nie dosz³o do ¿adnych
widocznych uszkodzeñ wirnika, obudowy, panelu frontowego oraz, ¿e w
strefie przep³ywu powietrza oraz w obudowie nie znajduj¹ siê ¿adne cia³a
obce, które mog¹ uszkodziæ wirnik.
Konstrukcja wentylatora jest stale unowoczeœniana i dlatego niektóre
modele mog¹ ró¿niæ siê od opisanych w niniejszym Podrêczniku eksploatacji.
Nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego Podrêcznika eksploatacji w
celu zapewnienia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy wentylatora.
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W celu zapewnienia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy
!
wentylatora nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego
Podrêcznika eksploatacji.
UWAGA
W czasie monta¿u nie mo¿na dopuœciæ do deformacji obudowy wentylatora!
Deformacja obudowy mo¿e doprowadziæ do zaklinowania siê wirnika oraz
wzrostu poziomu ha³asu.
U¿ytkowanie Urz¹dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, jakakolwiek
modyfikacja oraz zmiana konstrukcji Urz¹dzenia s¹ zabronione.
Nale¿y zapobiegaæ przedostawaniu siê dymu, czadu oraz innych produktów
spalania do pomieszczenia przez otwarte kominy lub inne urz¹dzenia
przeciwpo¿arowe, a tak¿e wyeliminowaæ mo¿liwoœæ powstania ci¹gu
wstecznego gazów z urz¹dzeñ, które wykorzystuj¹ gaz lub s¹ Ÿród³em
otwartego ognia.
W powietrzu przep³ywaj¹cym przez system wentylacyjny nie powinny
znajdowaæ siê cz¹stki kurzu, substancje lepkie i materia³y w³ókniste.

3

W celu zapewnienia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy
wentylatora nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego
UWAGA Podrêcznika eksploatacji.

!

Nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego Podrêcznika eksploatacji w celu
zapewnienia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy wentylatora.
Nie nale¿y u¿ywaæ danego urz¹dzenia w otoczeniu zawieraj¹cym substancje
³atwopalne i zagra¿aj¹ce wybuchem, takie jak np. : alkohol, benzyna, itp.
Nie nale¿y zakrywaæ ani zas³aniaæ wlotów oraz wylotów, poniewa¿
uniemo¿liwia to optymalny przep³yw powietrza.
Nie nale¿y siadaæ na urz¹dzeniu, a tak¿e ustawiaæ na nim innych
przedmiotów.
P³yta timera znajduje siê pod napiêciem sieci.
Przed rozpoczêciem wprowadzania zmian w ustawieniach nale¿y wy³¹czyæ
zasilanie.
W sk³ad dostawy wentylatora wchodzi specjalnie opracowany œrubokrêt z
tworzywa sztucznego przeznaczony do regulacji parametrów wentylatora.
Do zmiany zw³oki czasowej wy³¹czenia nale¿y wykorzystaæ œrubokrêt z
tworzywa sztucznego.
Nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego Podrêcznika eksploatacji w celu
zapewnienia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy wentylatora.
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W celu zapewnienia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy
!
wentylatora nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego
Podrêcznika eksploatacji.
UWAGA
Z wyrobu mog¹ korzystaæ dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby z
ograniczonymi zdolnoœciami fizycznymi, sensorycznymi lub umys³owymi,
a tak¿e maj¹ce niedostateczne doœwiadczenie lub wiedzê, pod warunkiem,
¿e przebywaj¹ wówczas pod nadzorem albo zosta³y odpowiednio
przeszkolone w zakresie bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzenia i zdaj¹
sobie sprawê z mo¿liwych zagro¿eñ.

Po up³ywie okresu eksploatacji Urz¹dzenie powinno
byæ utylizowane odrêbnie.
Nie nale¿y utylizowaæ Urz¹dzenia wraz z
niesegregowanymi odpadami komunalnymi.
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Przed monta¿em Urz¹dzenia prosimy uwa¿nie przeczytaæ niniejszy Podrêcznik eksploatacji.
Przestrzeganie wymogów Podrêcznika eksploatacji wp³ywa na niezawodne u¿ytkowanie
Urz¹dzenia w ci¹gu ca³ego okresu jego eksploatacji. Podrêcznik eksploatacji nale¿y
przechowywaæ przez ca³y okres u¿ytkowania urz¹dzenia, poniewa¿ zawarte s¹ w nim
wymagania, dotycz¹ce eksploatacji wyrobu.

KOMPLET DOSTAWY
1. Wentylator - 1 szt.;
2. Wkrêty z ko³kami - 4 szt.;
3. Listwa do mocowania przewodów* - 1 szt.;
4. Wspornik monta¿owy (do wentylatora Quietline-k) - 1 szt.;

5. Wkrêty samogwintuj¹ce do mocowania listwy* - 2 szt.;
6. Podrêcznik eksploatacji - 1 szt.;
7. Opakowanie - 1 szt.

* - za wyj¹tkiem modeli z kablem zasilaj¹cym
OPIS SKRÓCONY
Urz¹dzenie to wentylator osiowy, zapewniaj¹cy wentylacjê nawiewn¹ lub wywiewn¹ w niewielkich i œredniej wielkoœci
pomieszczeniach mieszkalnych.
Wentylator produkowany jest dla kana³ów o œrednicy 100, 125 i 150 mm.
Opcje:
k - wentylator posiada wspornik monta¿owy;
R - wentylator posiada kabel zasilaj¹cy z wtyczk¹;
T - wentylator posiada timer - zw³okê czasow¹ (patrz rozdzia³ Algorytm dzia³ania zespo³u elektronicznego);
K - wentylator posiada zawór zwrotny, który uniemo¿liwia powstawanie ci¹gu wstecznego przy wy³¹czonym wentylatorze;
DUO: wentylator posiada silnik dwubiegowy;
Extra: wentylator posiada silnik dwubiegowy o zwiêkszonej mocy;
Q - wentylator posiada silnik o zmniejszonej prêdkoœci obrotowej.
12 - wentylator posiada silnik o obni¿onym bezpiecznym napiêciu zasilaj¹cym 12 V/ 50 Hz.
ZASADY U¯YTKOWANIA
Wentylator nale¿y pod³¹czaæ do sieci jednofazowej pr¹du przemiennego 220...240 V / 50 Hz lub 220...240 V / 60 Hz,
(patrz informacja na naklejce umieszczonej na obudowie wentylatora).
Quietline 12 nale¿y pod³¹czaæ do sieci o napiêciu 12 V i o czêstotliwoœci 50 Hz lub do sieci 220...240 V i o czêstotwoœci
50 Hz za pomoc¹ transformatora obni¿aj¹cego napiêcie, np. TRF 220/12-25 (nie wchodzi w sk³ad kompletu dostawy,
do nabycia oddzielnie).
Wentylator nale¿y u¿ytkowaæ w temperaturze otoczenia od +1 °C do +45°C.
Stopieñ ochrony przed dostêpem do czêœci niebezpiecznych i wnikaniem wody - IP X4.
Wed³ug typu ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym wentylator nale¿y do urz¹dzeñ klasy II (220...240 V)
lub klasy III (12 V).
MONTA¯
Wentylator nale¿y montowaæ w pozycji pionowej lub poziomej w kanale wentylacyjnym o przekroju okr¹g³ym o
odpowiedniej œrednicy (rys. 1-3).
Uwaga!
W przypadku monta¿u w pozycji pionowej wentylator nale¿y zabezpieczyæ przed przedostawaniem siê opadów
atmosferycznych i kondensatu. Nie nale¿y montowaæ wentylatora z bezpoœrednim wylotem powietrza do góry (rys. 3).
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Do mocowania wentylatora nale¿y u¿ywaæ wspornika monta¿owego.
Monta¿ wspornika na wentylatorze przedstawiony jest na rys. 4.
Schemat monta¿u wentylatora przedstawiony jest na rys. 5-12.
Schematy po³¹czeñ elektrycznych przedstawione s¹ na rys. 13-16.
ALGORYTM DZIA£ANIA ZESPO£U ELEKTRONICZNEGO
Wentylator 100/125/150 zaczyna pracowaæ po uruchomieniu wy³¹cznika zewnêtrznego, na przyk³ad, wy³¹cznika oœwietlenia
i podaniu napiêcia zasilaj¹cego na zacisk LT. Po wy³¹czeniu wy³¹cznika zewnêtrznego wentylator kontynuuje pracê przez
ustawiony okres czasu (od 2 do 30 minut) po czym nastêpuje wy³¹czenie wentylatora.
Wentylator 100/125/150 Quietline T DUO / 150 Quietline Extra T posiada 4 tryby pracy.
Wybór trybu pracy odbywa siê poprzez ustawienie prze³¹cznika DIP w okreœlonej pozycji.
Do zmiany pozycji prze³¹cznika nale¿y u¿ywaæ œrubokrêtu z tworzywa sztucznego, wchodz¹cego w sk³ad kompletu dostawy
wentylatora.
ON
Tryb 1 (tryb jednobiegowy)
Domyœlnie wentylator jest wy³¹czony.
1 2
W przypadku uruchomienia wy³¹cznika zewnêtrznego, na przyk³ad, wy³¹cznika oœwietlenia, napiêcie zasilaj¹ce jest
podawane na zacisk LT, co powoduje, ¿e wentylator zaczyna pracowaæ na drugiej prêdkoœci. Po wy³¹czeniu wy³¹cznika
zewnêtrznego wentylator kontynuuje pracê przez ustawiony okres czasu (od 2 do 30 minut) po czym nastêpuje wy³¹czenie
wentylatora.
ON
Tryb 2 (tryb jednobiegowy)
Domyœlnie wentylator jest wy³¹czony.
1 2
Przy zadzia³aniu wy³aczenika zewnêtrznego, na przyk³ad, wy³¹cznika oœwietlenia, napiêcie zasilaj¹ce jest przyk³adane na
zacisk LT, po czym wentylator zaczyna pracowaæ na pierwszej prêdkoœci. Po wy³¹czeniu wy³¹cznika zewnêtrznego wentylator
kontynuuje pracê przez ustawiony okres czasu (od 2 do 30 minut), po czym nastêpuje wy³¹czenie wentylatora.
ON
Tryb 3 (tryb dwubiegowy)
Domyœlnie wentylator pracuje na pierwszej prêdkoœci.
1 2
W przypadku uruchomienia wy³¹cznika zewnêtrznego, na przyk³ad, wy³¹cznika oœwietlenia, napiêcie zasilaj¹ce jest
podawane na zacisk LT, co powoduje, ¿e wentylator zaczyna pracowaæ na drugiej prêdkoœci. Po wy³¹czeniu wy³¹cznika
zewnêtrznego wentylator kontynuuje pracê przez ustawiony okres czasu (od 2 do 30 minut), po czym nastêpuje prze³¹czenie
wentylatora na pierwsz¹ prêdkoœæ.
ON
Tryb 4 (tryb dwubiegowy z przerwami w pracy)
Domyœlnie wentylator pracuje na pierwszej prêdkoœci.
1 2
Prze³¹czenie wentylatora na drug¹ prêdkoœæ nastêpuje po ustawionym okresie czasu (od 1 do 15 godzin). Wentylator pracuje
na drugiej prêdkoœci przez okres od 2 do 30 minut, po czym powraca do pierwszej prêdkoœci. W przypadku uruchomienia
wy³¹cznika zewnêtrznego, na przyk³ad, wy³¹cznika oœwietlenia, napiêcie zasilaj¹ce jest podawane na zacisk LT, co powoduje,
¿e wentylator zaczyna pracowaæ na drugiej prêdkoœci. Po wy³¹czeniu wy³¹cznika zewnêtrznego wentylator kontynuuje
pracê na drugiej prêdkoœci przez ustawiony okres czasu (od 2 do 30 minut), po czym nastêpuje prze³¹czenie wentylatora na
pierwsz¹ prêdkoœæ.
UWAGA!
Domyœlnie ustawiony jest Tryb 1.
Podczas monta¿u wentylatora lub w czasie u¿ytkowania mo¿e zostaæ wybrany inny tryb pracy.
7
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USTAWIENIE TIMERA
Wentylator 100/125/150 Quietline T (rys. 17)
Toff W celu regulacji czasu opóŸnienia w³¹czenia wentylatora nale¿y obróciæ pokrêt³o potencjometru Toff w
kierunku ruchu wskazówek zegara dla zwiêkszenia i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek, celem zmniejszenia
czasu opóŸnienia wy³¹czenia, odpowiednio (od 2 do 30 minut).
Wentylator 100/125/150 Quietline T DUO / 150 Quietline Extra T (rys. 18)
Tryby 1, 2 i 3
W celu regulacji czasu opóŸnienia w³¹czenia lub prze³¹czenia prêdkoœci dla trybu 3 nale¿y obróciæ pokrêt³o
Ton
potencjometru Ton zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara dla zwiêkszenia i w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek, celem zmniejszenia czasu opóŸnienia w³¹czenia, odpowiednio (od 2 do 30 minut).
W celu regulacji czasu opóŸnienia w³¹czenia lub prze³¹czenia prêdkoœci dla trybu 3 nale¿y obróciæ pokrêt³o
Toff
potencjometru Toff zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara dla zwiêkszenia i w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek, celem zmniejszenia czasu opóŸnienia w³¹czenia, odpowiednio (od 2 do 30 minut).Tryb 4
W celu regulacji czasu pracy wentylatora z przerwami nale¿y obróciæ pokrêt³o potencjometru Tint zgodnie z
Tint
kierunkiem ruchu wskazówek zegara dla zwiêkszenia i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek, celem zmniejszenia
czasu prze³¹czenia prêdkoœci, odpowiednio (od 1 do 15 godzin).
Toff&HS time W celu regulacji czasu pracy wentylatora na drugiej prêdkoœci oraz opóŸnienia prze³¹czenia na pierwsz¹
prêdkoœæ (po wy³¹czeniu wy³¹cznika) nale¿y obróciæ pokrêt³o potencjometru Toff&HS time zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara dla zwiêkszenia i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek, celem zmniejszenia czasu prze³¹czenia
prêdkoœci, odpowiednio (od 2 do 30 minut).
Uwaga!
P³ytka timera znajduje siê pod napiêciem sieciowym.
Regulacja mo¿e byæ wykonywana tylko po od³¹czeniu wentylatora od sieci zasilaj¹cej.
W sk³ad dostawy wentylatora wchodzi specjalny œrubokrêt wykonany z tworzywa sztucznego, który s³u¿y do regulacji
ustawieñ wentylatora. Œrubokrêt ten s³u¿y do zmiany ustawieñ timera.
Do regulacji nie nale¿y stosowaæ metalowych œrubokrêtów, no¿y i innych przedmiotów z metalu, poniewa¿ mo¿e to
spowodowaæ uszkodzenie p³ytki elektronicznej.
ZASADY KONSERWACJI I OBS£UGI TECHNICZNEJ
Przed rozpoczêciem prac konserwacyjnych i obs³ugi technicznej nale¿y od³¹czyæ wentylator od Ÿród³a zasilania oraz podj¹æ
niezbêdne dzia³ania w celu zapobiegniêcia niepo¿¹danemu w³¹czeniu siê zasilania do momentu ukoñczenia prac
konserwacyjnych i obs³ugi technicznej. Prace konserwacyjne nale¿y wykonywaæ nie rzadziej, ni¿ raz na pó³ roku, w zale¿noœci
od warunków eksploatacji. Konserwacja polega na oczyszczaniu powierzchni wentylatora z kurzu i brudu oraz na
sprawdzeniu jakoœci po³¹czeñ elektrycznych. Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych krajowych zasad
bezpieczeñstwa pracy podczas przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
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ZASADY TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA
Urz¹dzenie nale¿y przewoziæ w opakowaniu producenta.
Urz¹dzenie powinno byæ przechowywane w opakowaniu fabrycznym w temperaturze otoczenia od +5 °C do +40 °C oraz
wilgotnoœci wzglêdnej nie wiêkszej ni¿ 80%. Pomieszczeniu przeznaczone do przechowywania nie powinno zawieraæ kurzu,
oparów kwasów i zasad o w³aœciwoœciach ¿r¹cych.
GWARANCJA PRODUCENTA
Wentylator zosta³ wyprodukowany przez przedsiêbiorstwo „Ventilation Systems" Prywatna Spó³ka Akcyjna
(zwane dalej -Producentem).
Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ oœwiadczamy, i¿ niniejszy produkt odpowiada postanowieniom Dyrektywy Rady Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej 2004/108/EC, 89/336/EEC, postanowieniom Dyrektywy niskonapiêciowej Rady 2006/95/EC,
73/23/EEC, oraz wymaganiom w zakresie oznakowania CE wg Dyrektywy 93/68/EEC w zakresie identycznoœci ustawodawstwa
Pañstw-cz³onków, dotycz¹cego zgodnoœci elektromagnetycznej w sprawie urz¹dzeñ elektrycznych, stosowanych w
zadanych klasach napiêcia.
Gwarancja producenta obejmuje okres 60 miesiêcy nastêpuj¹cych po dniu sprzeda¿y Urz¹dzenia poprzez punkt sprzeda¿y
detalicznej, pod warunkiem, ¿e U¿ytkownik bêdzie przestrzega³ zaleceñ producenta dotycz¹cych transportu,
przechowywania, monta¿u i eksploatacji Urz¹dzenia.
W razie wyst¹pienia w trakcie trwania okresu gwarancyjnego usterek w funkcjonowaniu Urz¹dzenia z powodu b³êdów
produkcyjnych U¿ytkownik ma prawo do nieodp³atnej naprawy takich usterek. Naprawê powinien przeprowadziæ serwis
producenta.
Gwarancyjna obs³uga serwisowa obejmuje prace zwi¹zane z napraw¹ usterek w funkcjonowaniu Urz¹dzenia, maj¹ce na
celu umo¿liwienie wykorzystania Urz¹dzenia zgodnie z jego przeznaczeniem w trakcie trwania okresu objêtego gwarancj¹.
Usuwanie usterek jest wykonywane w formie wymiany lub naprawy elementów konstrukcyjnych Urz¹dzenia lub jego c
zêœci i podzespo³ów.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
okresowej obs³ugi technicznej;
monta¿u/demonta¿u Urz¹dzenia;
ustawienia Urz¹dzenia.
W celu dokonania naprawy gwarancyjnej U¿ytkownik musi przekazaæ producentowi Urz¹dzenie wraz z Podrêcznikiem
eksploatacji, zawieraj¹cym datê sprzeda¿y oraz z dowodem zakupu.
Model Urz¹dzenia powinien byæ zgodny z modelem podanym w Podrêczniku eksploatacji.
W celu dokonania naprawy gwarancyjnej U¿ytkownik powinien zwróciæ siê do Sprzedawcy Urz¹dzenia.
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Gwarancja producenta nie obejmuje wymienionych poni¿ej przypadków:
przekazanie do dyspozycji producenta Urz¹dzenia w komplecie innym od podanego w Podrêczniku eksploatacji, w tym
tak¿e w przypadku demonta¿u przez U¿ytkownika czêœci i zespo³ów konstrukcyjnych Urz¹dzenia;
niezgodnoœæ typu Urz¹dzenia z danymi podanymi na opakowaniu oraz w Podrêczniku eksploatacji;
dokonanie przez U¿ytkownika konserwacji oraz obs³ugi technicznej Urz¹dzenia w niew³aœciwym czasie;
uszkodzenia zewnêtrzne Urz¹dzenia (nie s¹ uwa¿ane za uszkodzenia zewnêtrzne zmiany obudowy wyrobu, wykonanie
których jest niezbêdne do monta¿u wyrobu, nie maj¹ce wp³ywu na jego funkcjonalnoœæ) lub wewnêtrznych czêœci
konstrukcyjnych wyrobu;
zmiany konstrukcji Urz¹dzenia dokonane przez U¿ytkownika;
zamiana i wykorzystanie czêœci i zespo³ów konstrukcyjnych Urz¹dzenia nie przewidzianych przez producenta;
wykorzystanie Urz¹dzenia do celów nie bêd¹cych jego bezpoœrednim przeznaczeniem;
nieprzestrzeganie przez U¿ytkownika zasad sterowania prac¹ Urz¹dzenia;
pod³¹czenie do sieci zasilaj¹cej o napiêciu innym, ni¿ podano w Podrêczniku eksploatacji oraz na naklejce na obudowie;
wyst¹pienie usterek w pracy Urz¹dzenia na skutek nag³ych skoków napiêcia w sieci zasilaj¹cej;
dokonanie przez U¿ytkownika samodzielnych napraw Urz¹dzenia;
dokonanie napraw Urz¹dzenia przez osoby nie maj¹ce na to zezwolenia wydanego przez producenta;
wygaœniêcie okresu gwarancyjnego u¿ytkowania Urz¹dzenia;
nieprzestrzeganie przez U¿ytkownika zasad bezpiecznego transportu Urz¹dzenia;
nieprzestrzeganie przez U¿ytkownika zasad przechowywania Urz¹dzenia;
dokonanie przez osoby trzecie czynnoœci sprzecznych z prawem w stosunku do Urz¹dzenia;
wyst¹pienie usterek w pracy Urz¹dzenia na skutek si³y wy¿szej (po¿ar, powódŸ, trzêsienie ziemi, dzia³ania wojenne
jakiegokolwiek rodzaju, itp..);
naruszenie plomb, jeœli takowe s¹ przewidziane;
nieprzekazanie do dyspozycji producenta Podrêcznika eksploatacji zawieraj¹cego datê sprzeda¿y;
nieprzekazanie do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzaj¹cego nabycie Urz¹dzenia.

NALE¯Y PRZESTRZEGAÆ WSZYSTKICH WYMAGAÑ NINIEJSZEGO PODRÊCZNIKA EKSPLOATACJI, ABY ZAPEWNIÆ D£UGI
NIEPRZERWANY OKRES PRACY URZ¥DZENIA.
ROSZCZENIA U¯YTKOWNIKA S¥ ROZPATRYWANE PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ NIEGO URZ¥DZENIA, DOWODU ZAKUPU
ORAZ PODRÊCZNIKA EKSPLOATACJI Z DAT¥ SPRZEDA¯Y.
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Schematy pod³¹czenia
100/125/150 Quietline DUO / 150 Quietline Extra

100/125/150 Quietline

N
L
QF

L

1
S

QF

2

13

S

Sspeed
2 - 2-ga prêdkoœæ
3 - 3-cia prêdkoœæ

14

100/125/150 Quietline Ò

100/125/150 Quietline Ò DUO / 150 Quietline Extra Ò

N
L

N
L
QF

QF

N
S

LT
L

15

1
2
3

N

16
13

S

1

LT

2

L

3

N

100/125/150 Quietline T

-

Toff

2 min

+

30 min

17
100/125/150 Quietline T DUO / 150 Quietline Extra T

Toff & HS time
-

2 min

-

+

30 min

Ton

-

+

Tint

+

OR
0 min

2 min

1 hour

15 hour

18
14

15

POTWIERDZENIE ODBIORU

Znak kontroli

Wentylator uznaje siê za dopuszczony do eksploatacji

Data produkcji

Quietline
100

DUO

Quietline
Extra

Ê
125

Quietline-k

Q

Ò

Sprzedany przez
(Nazwa i piecz¹tka sprzedawcy)

R
150

12

Quietline-k
Extra
Data sprzeda¿y

www.ventilation-system.com

V01-(Quietline)PL-01

