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N -  Hálózati nulla 
L -  Hálózati fázis 
S -  Kapcsolt fázis 
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Garancia 
Az EXTRA modellek garanciája 24 hónap. Meghibásodás esetén forduljon a termék értékesítési helyhez. 
 
A garancia nem érvényes amennyiben:  
1. Mechanikus vagy egyéb külső károkat állapítunk meg. 
2. Olyan mechanikus vagy egyéb károk esetén, melyek a tulajdonos szakszerűtlen kezelése miatt keletkeztek. 
3. Olyan mechanikus vagy egyéb károk esetén, melyek a szakszerűtlen szerelés vagy csatlakoztatás miatt 
keletkeztek. 
4. Olyan mechanikus vagy egyéb károk esetén, melyek azért keletkeztek, mert a használati utasítást nem 
vették figyelembe. 
A természetes kopásra nem vállalunk garanciát. 
 

 

Információk a régi készülékek használatáról. Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a régi elektromos készülékeket 
és az elektronikus készülékeket nem lehet a háztartási hulladékban hasznosítani, hanem azokat a 
készülékek gyűjtőhelyére kell vinni. A cserét és feldolgozást a helyi törvény, valamint a 2002/96/EC és 
2006/66/EC törvény szerint végezzük. 
 

 
Garancia 
Vásárlás napja:  
 
 
Eladó aláírása, pecsét: 

  

 

 

Termékismertető és garanciajegy 
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Figyelem! A vásárlási bizonylatot a lebélyegzett garanciakártyával együtt tárolja, hogy meghibásodás esetén a 
garanciális igényét érvényesíteni tudja,  különben a garancia hatályát veszti. 
 
Figyelem! A szerelés előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége (V) és frekvenciája (Hz) 
megfelel-e azoknak a névleges értékeknek, melyek a műszaki adatok táblázatban fel vannak tüntetve. 
 
Figyelem! A készülék nem gyermekek számára készült. 
 

Műszaki adatok X100 XK100 X120 XK120 XK150 

Feszültség (V) 220-230 

Frekvencia (Hz) 50 

Teljesítmény (W) 19 20 22 

Ventilátorteljesítmény (m
3
/h) 100 150 200 

Hangerő (dB) 39 42 45 

Védelmi osztály: IP-44 

Fordulatok (min) 2500 2360 1850 

Súly (kg) 0,6 0,4 0,69 0,48 0,49 

 
Szerelés és karbantartás 
A szerelés előtt el kell távolítani  a ventilátor díszítő fedelét oly módon, hogy a ventilátorház alsó oldalán lévő 
csavart eltávolítjuk (2. ábra).   A ventilátort a szellőzőcsatornában csavarokkal kell rögzíteni, melyek számára a 
ventilátorházban lévő lyukak készültek (1. ábra). Az alapmodell ventilátorát és az elektronikus vezérlőblokkal 
rendelkező ventilátorokat (FT, T, HT) közvetlenül az áramhálózatra kell csatlakoztatni. Ahhoz, hogy ezt 
megtehesse, nyissa a fedelet, mely alatt az LN kapcsok vagy az NLS kapcsok találhatók (5. ábra).  
 

Figyelem! A csatlakoztatást csak elektromos szakember végezheti. 

- A ventilátorházat a falhoz közel kell rögzíteni a deformációk elkerülése érdekében. 
- Ha a ventilátor közvetlenül az áramhálózatra van csatlakoztatva, a csatlakoztatást fel kell szerelni leválsztó 
kapcsolóval. (A kapcsoló érintkezői közötti távolság nem lehet 3 mm-nél kisebb). 
Az elektronikus vezérlőblokkal (fotoelektromos elem, időzítő, nedvességszenzor) rendelkező ventilátorok 
időzítővel vannak felszerelve. Ezek a ventilátorok egy bizonyos vezérlő impulzus után automatikusan 
bekapcsolnak. 
 
T időzítő 
A ventilátor a világítás bekapcsolása után indul el (I. csatlakoztatási fajta), vagy azt a világításkapcsolóval 
kapcsoljuk (II. csatlakoztatási fajta) (4. ábra). A világítás vagy a világításkapcsoló kikapcsolása után a 
ventilátor addig a bizonyos ideig üzemel, amit a szabályzóval (potenciométer) beállítottunk. Ez az időszak 1-21 
perc közötti idő lehet 
 
Kábelek és kapcsolók, WP 
 
Azokat a ventilátorokat, melyek kábellel és kapcsolóval vannak felszerelve, a dugaszolóaljzatra csatlakoztatják 
(220/230 V). Azokat a ventilátorokat, melyek a ventilátorház alsó oldalán kapcsolóval vannak felszerelve, úgy 
kapcsoljuk be és ki, hogy a kapcsolót lefelé nyomjuk. 
 
Páratartalom-szenzor, HT 
A ventilátor automatikusan bekapcsol, ha bizonyos helyiség-páratartalmat értünk el vagy azt a kapcsolóval 
bekapcsoltuk. A ventilátor az előre beállított idő után kikapcsol. A ventilátor fel van szerelve a szükséges 
páratartalom szabályzójával és a késleltetési időhöz a késleltetési idő potenciométerével; ezek a 
vezérlőpanelen találhatók. A ventilátor akkor kapcsol be, ha a helyiség páratartalma megnő. A ventilátor 
áramhálózatra történő csatlakoztatásánál a potenciométert a  

jobb oldalon „min” helyzetre kell állítani, a bal oldalon pedig "alacsony páratartalom" helyzetre. A 
ventilátort ezután csak ezekkel a beállításokkal kell üzemeltetni. Ahhoz, hogy beállítsuk azt a páratartalmi 
fokot, melynél a ventilátornak be kell kapcsolni, a következőket kell tenni: 
 
I. A bal potenciométert forgassuk "magas páratartalom" helyzetbe. A ventilátor 2 másodperc után 
kikapcsol. 
 
II. A bal potenciométert lassan forgassuk az "alacsony páratartalom" helyzet irányába, míg a ventilátor be 
nem kapcsol. Innen a potenciométert 10 fokkal csavarjuk vissza. Annak ellenőrzésére, hogy a ventilátor 
megfelelően üzemel-e, a páratartalom-szenzorra 10 cm távolságból leheljünk rá, a ventilátornak be kell 
kapcsolnia. 
 
Z Automatikus zsaluzat 
Az automatikus zsaluzat nyitási és zárási időszak max. 40 másodperc hosszúságú lehet. 
A ventilátor működtetésekor óvintézkedéseket kell végezni, hogy elkerülhető legyen a gázok beáramlása 
a nyitott füstelszívókból vagy fűtőkészülékekből. 
 
Figyelem! Az elektronikus vezérlőpanellel rendelkező ventilátort az áramhálózatra történő 
csatlakoztatás előtt be kell állítani.  
 
Biztonsági tájékoztatás: A ventilátor meghibásodása esetén a javítást csak szakember végezheti! 
 

Méretek, 
mm 

X100 XK100 X120 XK120 XK150 

A 155 106 177 125 149 

B 155 97 177 97 89 

C 66 106 71 125 149 

D 99 100 119 119 149 

 

 


