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FIGYELEM!
A gyártmány bekötésével, beállitásával, karbantartásával, és javitásával kapcsolatos minden mûvelet csak a berendezés
feszültségmentesitése után elvégzendõ.
A szerelés és a karbantartás elvégzése csak azok személyeknek engedélyezhetõ, akik ezt a gépkönyvet áttanulmányozták
és akik jogosan az 1000 V-os feszûltség alatti berendezéseknél önálló munkát végezhetnek.
A gyártmány bekötés feltétele - az egyafázisú hálozat érvénybenlévõ elõirásoknak megfeleltetése.
Beépstett hálózat egy védelmi automata-kapcsolóval rendelkezzen.
A bekötést a beépitett hálózatba beiktatott QF kikapcsolón keresztûl végezzük.
A kikapcsolói érintkezõk közötti a legkisebb megengedhetõ hézag 3 mm minden pólusnál.
Felszerelés elótt meg kell gyõzõdni a a ventlátorlapát, a ház, a homlokrács látható meghibásodás hiányában, a berendezés
házában ne legyen a lapátok esetleges sérülését okozó idegen tárgyak.
A gyártmány nem rendeltetésszerû használata tilos, ugyanakkor tilos a berendezéssel kapcsolatos bármely változás és
módositás elvégzése.
Értelmi és fizikai fogyatékos gyerekek és tapasztalatlan, megfelelõ tudással nem rendelkezõ emberek a gyártmányt vagy
kellõ felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha a biztonságukért felelõs személytõl a berendezés használatával
kapcsolatos kioktatásban részesültek.
Felnõtteknek arra kell ügyelni, hogy a gyerekek ne játszanak a gyártmánnyal.
Mindent kell elkövetni, hogy megakadályozzuk füst, szénmonoxid vagy más égestermék a helyiségbe nyitott kéménybõl
való beszivárgását , ezenkivül a földgáz- vagy nyitott lángot használó készülékek (KP és KVK modellek kivételével) miatti
visszaáramlás keletkezés lehetõséget ki kell zárni.
Az átszivattyúzott levegõ ne tartalmazzon port, más kemény szennyezõdéseket, ragacsos és száladozó anyagokat.
Abban az esetben, ha az átszivattyúzott gázközeg gyüjtõ anyagokat vagy párát (mint pld. szesz, benzin, rovarirtó szer, stb...)
tartalmaz, a gyártmány használata tilos.
Ne zárjúk a beszivó és a lefújó nyilásokat , hogy a legkedvezõbb levegõáramoltatást ne akadályoznánk.
A gyártmányra ráülni, vagy bármilyen tárgyat ráhelyezni nem szabad.
Az adott utasitások betartása - a gyártmány gazdájának kötelessége.

Az üzemeltetési periósus lejáratával a gyártmány hasznositása külön történik.
Ne semmisitse meg a gyártmányt a többi, nem osztályozott városi hulladékokkal együtt.
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A ventilátor jelõlése

JELÕLÉSEK

VN V-1 Х 80 Х Х Х
VN-nyomóventilátor
V-süllyesztett kivitel belsõfali
szereléshez
1-diszitõ mûanyag homlokrács
2-diszitõ aluminium homlokrács
Légszállitó teljesitmény, m3/h
jelölés nélkül-60/100/150;
A-35/60;
B-35/100;
C-35/60/100;
D-60/100.

Kiegészitõ opciók:
I-idõköz átkapcsoló;
F-fotoelektronikus idõmérõ;
H-idõmérõ páratartalom távadóval;
T-idõmérõ;
TR-szabályozható idõmérõ.
Ház tipusa:
jelölés nélkül-külsõ, mûanyag;
K-külsõ, mûanyag, tûzbiztonsági szeleppel;
KV-belsõfali, mûanyag;
KP-belsõfali, tûzbiztonságos;
KVK-belsõfali, mûanyag, tûzbiztonsági szeleppel;
XXX-D-kiegészitõ beszivó csõcsonkkal-lent*;
XXX-L-kiegészitõ beszivó csõcsonkkal-bal oldalon*;
XXX-P-kiegészitõ beszivó csõcsonkkal-jobb oldalon*;

80-lefújó nyilás átmérõje, mm
* - a lefújó csõcsonk felsõ elhelyezkedése esetén
XXX-KV, KP vagy KVK.
Jelõlés példa
VN-1 A 80 H - mûanyag homlokrácsos nyomóventilátor, 35/60 m3/h légszállitó teljesitménnyel,
a lefújó nyilás átmérõje 80 mm, páratartalom távadóval
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Ház jelõlések

ХХХ-Х 80
Lefújó csõcsonk átmérõje, mm
Ház tipusa:
KV-belsõfali, mûanyag;
KP-belsõfali, tûzbiztonságos;
KVK-belsõfali, mûanyag, tûzbiztonsági
szeleppel;

Második helyiség szellõztetésére való kiegészitõ
beszivó csõcsonk elhelyezkedése:
jelölés nélkül-beszivó csõcsonk nélkül;
D-lent*;
L-bal oldalon*;
P-jobb oldalon*.
* - a lefújó csõcsonk felsõ elhelyezkedése esetén
XXX-KV, KP vagy KVK.

Ventilátor összeszerelve, db.

VN 80(Ê)/
VN-1 80 Ê

VNV-1 80 ÊV/
VNV-1 80 ÊP/
VNV-1 80 KVK

1

1

Ventilátoregység, db.

VNV-1 80

1

Ház, db.
Rögzitõelem készlet, db.

1
1

Szerelési tartókeret, db.

1

1

(csak idõmérõvel ellátott modellek számára)
Üzemeltetési utasitás, db.
Csomagoló doboz, db.

1

2
1

Védõ kartonlemez, db.
Mûanyag csavarhúzó, db.

ÊV 80/
ÊP 80/
KVK 80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SZÁLLITÁSI
KÉSZLET
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RENDELTETÉS

FÖBB MÛSZAKI
JELLEMZÕK

A gyártmány - egy centrifugális ventilátor, amely kisebb és közepes, télen fütendõ lakóhelyiségek szivó
szellõztetésére alkalmas.
A helyiség mennyezetén vagy falán felszerelhetõ ventilátor
átszivattyúzhatja a levegõt a légaknába vagy a kerek keresztmetszetû megfelelõ átmérõjû légvezetékbe.
Ventilátorok bármelyik modellje megfelelõ tipusú szerelést
igényel:
VENTS VN 80 (K) / VENTS VN-1 80 (K) - fali szerelés;
VENTS VNV-1 80 KV / KP/ KVK - süllyesztett (belsõfali) szerelés;
VENTS VNV-1 80 - ventilátoregység az elõzetesen beépitett KV 80,
KP 80 vagy KVK 80-as házba való beszereléséhez.
VENTS VNV-1 80 KP, VENTS VNV-1 80 KVK, VENTS VN-1 80 K és
VENTS VN 80 K modellek megfelelnek tûzbiztonsági speciális
elõirásoknak; rendeltetésük - tûz esetében a helyiség a füstgázok
légvezetéki beszivárgástól való védelmének biztositása.

Kül- és illesztési méretek, a gyártmány külalakja 1-11-számú rajzon látható.
Az 1-számú táblazat fõbb paramétereket tartalmaz.

Sebességfokozat száma

Alapmodell

A

B

C

D

3

2

2

3

2

17/27/48

12/17

12/27

12/17/27

17/27

0,14/0,18/0,21

0,12/0,14

0,12/0,18

0,12/0,14/0,18

0,14/0,18

63/102/150

35/63

35/102

35/63/102

63/102

1350/1830/2640

890/1350

890/1830

890/1350/1830

1350/1830

30/35,2/43,7

26,6/30

26,6/35,2

26,6/30/35,2

Feszültség, V (50 Hz)
Felvett teljesitmény, W
Áram, A
Légszállitóteljesitmény, m3/h
Fordulatszám/perc
Hangnyomásszint 3 m-es távolságon,
dB(A)
Áramoltatott levegõ maximális
hõmérséklete, C°

1-sz. táblázat.

220-240

50

30/35,2
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Egyfázisú 220 V--os váltófeszültségû 50 Hz frekvenciás hálózatot igénylõ ventilátor hosszú,
folyamatos, kikapcsolás nélküli üzemeltetésre van méretezve.

ÜZEMELTETÉS
SZABÁLYAI

Ventilátorok üzemeltetése megengedhetõ a környezeti levegõ +1 C°-tól +45 C°-ig érõ hõmérsékleten.
A ventilátor földelést nem igényel
Védelmi osztály - IP55

Alaptipusok
Két-vagy háromsebességes ventilátorok
Sebesség átkapcsolása külsõ kézi sebességátkapcsoló segitségével.
Megjegyzés: T, TR, I, F és H opciók csak két sebességfokozatos ventilátorokkal rendelkeznek.
T - idõmérõvel:
Bekötési sémától függõen a ventilátor vagy ki van kapcsolva, vagy folyamatosan az 1-es
sebességfokozaton mûködik.
Külsõ automatakapcsolóval törénõ bekapcolása esetén ventilátor 50 mp-es késleltetéssel 2-es
sebességfokozatra áll át .
Kikapcsolás után ventilátor 6 percig müködik 2-es sebességfokozaton, utána automatikusan visszaáll
a kiinduló helyzetbe.
TR - szabályozható idõmérõvel:
Bekötési sémától függõen a ventilátor vagy ki van kapcsolva, vagy folyamatosan az 1-es sebességfokozaton
mûködik. Külsõ automatakapcsolóval törénõ bekapcolása esetén, az idõmérõn beállitott 0-150 mp-es idõ
elteltével, ventilátor 2-es sebességfokozatra áll át.
Kikapcsolás után ventilátor 2-tõl 30 percig 2-es sebességfokozaton mûködik , utána a kiinduló helyzet
automatikusan visszaáll. Ventilátor mûködési idõ és a 2-es sebességfokozat kapcsolásának késleltetése a
beépitett szabályzó segitségével beállitható.

ELEKTRONIKA
MÛKÖDÉSI
ALGORIMUS
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I - idõköz kapcsolóval
Bekötési sémától függõen a ventilátor vagy ki van kapcsolva, vagy folyamatosan az 1-es
sebességfokozaton müködik. Peiódikusan, a felhasználó által beállitott idõ (30 perctõl 15 óráig)
elteltével a ventilátor maximális sebességfokozatra áll át és ezen 10 percig mûködik;
ezután kiinduló helyzet visszaáll. Külsõ kapcsolóval törénõ bekapcolás esetén ventilátor 50 mp-es
késleltetéssel maximális sebességfokozatra áll át.
Külsõ automatakacsoló kikapcsolásakor a ventilátor az idõköz-müködési üzemmódra visszaáll.
F - beépitett fotorlektronikával
Bekötési sémától függõen a ventilátor vagy ki van kapcsolva, vagy folyamatosan az 1-es
sebességfokozaton mûködik. A világitás bekapcsolása esetén a ventilátor 50 mp-es késleltetéssel
maximális sebességfokozatra átáll. A világitás kikapcsolása után a ventilátor 2-tõl 30 percig 2-es
sebességfokozaton mûködik, ezután a kiinduló helyzet automatikusan visszaáll.
Ventilátor mûködési idõ és a 2-es sebességfokozatra átkapcsolás késleltetése a beépitett szabályzó
segitségével beállitható.
H - páratartalom távadó
Bekötési sémától függõen a ventilátor vagy ki van kapcsolva, vagy folyamatosan az 1-es
sebességfokozaton mûködik. A helyiség relativ páratartalom növekedése esetén a ventilátor 2-es
sebességfokozatra áll át; a távadó mûködési küszöb 60%- 90%-os tártományban beállitható .
A beállitott relativ páratartalom értékének 10%-os csökkentésekor a ventilátor kikapcsol.
A világitás és a ventilátor 2-es sebességfokozatra együttes kényszerkapcsolásakor a ventilátor
bekapcsolás késleltetési idõ 50 mp, a mûködés ideje viszont egy belsõ szabályzó segitségével
2 - 30 perces tartományban beállitható.
Figyelem!
Az elektronika-kártya hálózati feszültség alatt áll. A beszabályozást csak a ventilátorberendezés
feszültségmentesitése után szabad elvégezni. A szállitási készletben van egy speciális mûanyag
csavarhúzó, amely segitségével végezzük a ventilátor beszabályozását. Ezt a csavarhúzót abban az
esetben is használhatjuk amikor az idõmérõ paraméterein vagy a nedvességszint küszöbén kell
változtatni (79. ábra). A kés vagy a fémcsavarhúzó beszabályozáshoz való használata az elektronikakártya meghibásodását okozhatja. Ha az idõmérõ paraméterein akarunk változtatni, akkor az idõköz
nõveléséhez a T(T1) pótmétert az óramutató járásával megegyezõen, cõkkentéséhez - az ellenkezõ
irányban forgassuk. (ld. a 76-78. sz. ábrát);
Ha a nedvességszint küszöbén akarunk változtatni , akkor a távadó "kioldási" érték nõveléséhez az H
pótmétert az óramutató járásával megegyezõen, cõkkentéséhez - ellenkezõ irányban forgassuk (78. ábra).
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Ventilátort fel lehet szerelni a helyiség mennyezetén vagy falán, hogy a levegõt átszivattyúzása a
légaknába vagy a kerek keresztmetszetû megfelelõ átmérõjû légvezetékbe történjen. 12-22.
ábrákon láhatjuk a ventilátor szereléssel kapcsolatos példákat .
A 23-24. sz. ábrákon láthátjuk a kiegészitõ beszivó csõcsonkkal ellátott ventilátor belsõfali szerelésre
vonatkozó példákat.
A VN-180 ventilátor szereléséhez szükséges tennivalók:
1.1. Ha 4-féle elhelyezkedési lehetõség közül egyet kiválasztattunk, a lefújó csonk számára egy nyilás
helyét meg kell jelõlni és ki kell fúrni (ld. a 25-28. sz. ábrát);
1.2. A homlokpanelt le kell venni (29. ábra);
1.3. Szereljuk le a szürõt (30. ábra);
1.4. A csavart kicsavarjuk és a rácsot levesszük (31. ábra);
1.5. Ventilátor házát 25-28. ábra szerint kell felszerelni;meg kell jelõlni a rögzitõcsavarok helyét (32. ábra);
1.6. Fúrjuk ki a furatokat és helyezzük el benne a tipliket (33. sz. ábra);
1.7. Épitsük be a ventilátor házát csigacsatornastol és csavarokkal rögzitsük le (34. ábra);
1.8. Az 1.2.-1.4. sz. mûveleteket forditott sorrendben végezzük el.
A VN-80 ventilátor szereléséhez szükséges:
2.1. Ha 4-féle elhelyezkedési lehetõség közül egyet kiválasztottunk, a lefújó csonk számára egy nyilás
helyét meg kell jelõlni és ki kell fúrni (ld. a 25-28. sz. ábrát);
2.2. Diszitõ fedelet le kell venni (35. ábra);
2.3. Csavarjuk ki a rácsot rögzitõ csavart (36. ábra);
2.4. A rácsot vesszük le(37. ábra);
2.5. Végezzük el az 1.6.-1.7. mûveleteket;
2.6. A 2.2.-2.4. sz. mûveleteket forditott sorrendben végezzük el.
VN-180 K ventilátor szereléséhez szükséges tennivalók:
3.1. Ha 3-féle elhelyezkedési lehetõség közül egyet kiválasztottunk, a lefújó csonk számára egy nyilás
helyét meg kell jelõlni és ki kell fúrni (ld. a 25-27. sz. ábrát);
3.2. Végezzük el az 1.2.-1.4. mûveleteket;
3.3. A tûzbiztonsági forgószelepet a szerelés helyzetbe forditsuk (38. sz. ábra);
3.4. Jelöljük meg a tipli helyeit (39. ábra);
3.5. Fúrjuk ki a furatokat és helyezzük el benne a tipliket (40. sz. ábra);
3.6. Csavarok segitségével a tûzbiztonsági forgószelepet lerögzitsük (41. ábra);

A SZERELÉS ÉS AZ
ÜZEMELTETÉS
ELÕKÉSZITÉSE
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3.7. Forditsuk a ventilátort és egyesitsük a ház és a forgószelep rögzitõfuratait, jelöljük meg a tipli
helyeit (42. ábra);
3.8. Forditsuk meg a ventilátort úgy, hogy a megjelölt helyeket hozzáférhetõvé tegyük, fúrjuk ki a
furatokat és helyezzük el benne a tipliket (43. sz. ábra);
3.9. Forditsuk a ventilátort és egyesitsük a ház és forgószelep rögzitõfuratait, csavarok segitségével
a ventilátort lerögzitjük (44. ábra);
3.10. Az 1.2.-1.4. sz. mûveleteket forditott sorrendben végezzük el.
A VN-80 K ventilátor szereléséhez szükséges tennivalók:
4.1. Végezzük el a 3.1. mûveletet;
4.2. Végezzük el az 2.2.-2.4. mûveleteket;
4.3. Végezzük el az 1.6.-1.7. mûveleteket;
4.4. A 2.2.-2.4. sz. mûveleteket forditott sorrendben végezzük el.
A VNV-1 80 KV, VNV-1 80 KVK és VNV-1 80 KP ventilátorok a VNV-1 80 ventilátoregségbõl és
értelemszerûen KV 80, KVK 80 és KP 80 ventilátorházból tevõdnek össze.
Az adott ventilátorok szerelése két lépésben történik - ház szerelése és végleges szerelés:
a ház beépitése az épület épitkezésekor történik; végleges szerelés, amely a VNV-1 80 ventilátoregység
és KV 80, KVK 80 vagy KP 80 ház beépitésból tevõdik össze, a belsõ kikészités után történik.
A KV 80 és KVK 80 ház szereléséhez szükséges tennivalók:
5.1. Végezzük el az 1.2.-1.4. mûveleteket;
5.2. A házból a ventilátoregységet szereljük ki(48-49. sz. ábra);
5.3. Hajlitsuk meg a szerelõtartót megfelelõ hosszuságúra és a szállitási készletbõl való M4-es csavarok
segitségével erõsitsük fel a ventilátor házához (50-53. sz. ábra);
5.4. A tápkábelt a ventilátor házába vezessük be;
5.4. A fal és a ventilátor közötti rést ki kell tölteni betonhabarccsal, szerelési habbal, stb...
5.6. Szerelés elvégzetével a házat védõkartonlappal zárjuk, hogy a kikészitési munkálatok folyamán
megakadályozzuk az összepiszkolodását (54. ábra).
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A KP 80 ház szereléséhez szükséges tennivalók:
6.1. Végezzük el az 5.1.-5.2. mûveleteket;
6.2. Az akna falán a ventilátorház számára egy búvólyukat kell elõkésziteni (21. ábra);
6.3. Kössük össze a ventilátor lefújó csonkját a légvezetékkel;
6.4. Ami elõtt a házat szerelnénk, bizonyosodjunk be abban, hogy a búvólyukban felszerelendõ KP 80-as
ház rugózott visszacapó szelepe a légáram hiányában a rugó hatására becsukódik.
6.5. A a KP 80 házat a búvónyilásba helyezzük cementes habarcs felhasználása mellett.
A tápkábelt a ház hátsó oldalán lévõ hermetikus átvezetésen áthuzzuk, arra ügyelve, hogy a ház falától
mért hosszúsága ne legyen 250 mm-nél kevesebb (64. ábra).
A szerelési tartók segitségével a ventilátorházat lehet beépitenia falba és a menyezetbe is (22. ábra).
6.6. Szerelés után a házat védõ kartonlemezzel zárjuk, hogy a kikészitési munkálatok folyamán az
összepiszkolodását megakadályozzuk (54. ábra).
A VNV-1 80 KV, VNV-1 80 KVK és VNV-1 80 KP végleges szereléséhez szükséges tennivalók:
7.1. A kikészitési munkálatok elvégzésével távolitsuk el a védõlemezt és helyezzük be a VNV-1 80
ventilátoregységet (60-61. sz. ábra).
Ventilátor beszerelésekor a rács rõgzitése elõfeltételezi a szerelési pontatlanság "elsimitását" a
házhoz viszonyitott megforgatása révén (62. Ábra).
Abban az esetben, ha a KV 80, KVK 80 vagy KP 80 házakat és VNV-1 80 ventilátoregységet külön
szállitották, ventilátor beépitéskori kiszerelése nem szükséges.
A többi vonatkozásban a szerelés sorrendje megmarad.
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!

!

!

FIGYELEM

FIGYELEM

FIGYELEM

VILLAMOS
HÁLÓZATHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁS

Ventilátor felszerelése elõtt ellenörizzük a 2 -es visszacsapó szelep helyzetét, amely légáramlat hiánya
esetében a saját súlytól kell, hogy becsukodjon (63. ábra).
A visszacsapó szelep helyzete a lefújó csonk irányával (felfelé vagy jobbra) egybeesik.
Ha a ventilátor szerelésekor a csonk balfelé néz, a visszacsapó szelepet az 1. kifúvócsonkból kivesszük,
180°-ra megforditsuk és a csõcsonkba visszahelyezzük.

Gyujtólégcssatornához téglalap kereszmetszetû acélcsõvezetéket, vagy "SPIROVENT" spirált korcolt
lemezcsõvet használjuk.
A hozzacsatolt légcsere esetén hajlékony ALUVENT vagy THERMOVENT légvezetékeket használjuk.
A hozzácsatolt légvezeték névleges átérõje - 80 mm.

A hozzácsatolt légvezeték téglafalbeli szerelése elõtt a cementes habarcs korrodáló hatása alóli
védelméhez a csõvezetéket ragacsos PVC-szalaggal körbetekerjük.

65...71-ábrákon és 1...12 vázlatokon a ventilátor-szerelés és többféle czatlakoztatási példákat láthatjuk.

Ventilátor a villamos hálozatba való bekötéséhez szükséges tennivalók:
huzzuk át a vezetékeket a ház hátsó oldalán lévõ hermetikus átvezetésen;
csupaszitsuk a vezetékeket 7-8 mm-re, a végeket dugjuk be szigetelés ütközésig a megfelelõ
csatlakozókapocsba és csavarok segitségével leszoritjük;
a vezetékeket egy léc segitségével rögzitsük (64. ábra);
Szereljük össze a ventilátort - a fedelét, a szürõt, stb. Helyezzük vissza;
A ventilátort feszültség alá helyezzük (75. ábra).
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A mûszaki karbantartás lényege - a szûrõ periodikus csere, a gyártmányany felületei szennyezödésektõl
és portól való tisztitása.
A munkakerék lapátok 6 honaponkénti alapos tisztitást igényelnek.
A szûrõ csere - szennyezõdés függvénye, de egyszer 6 honaponként legfeljebb történjen.

MÛSZAKI
KARBANTARTÁS

Szûrõcseréhez szükséges tennivalók:
Kapcsoljuk le a ventilátort a villamos hálózatról (72. ábra);
Szereljük ki a szûrõt (ld. 1.2.-1.3. vagy 2.2.-2.4. mûveleteket a ventilátor szerelés fejezetben);
Cseréljük a szûrõt és a szerelést forditott sorrendben végezzük el;
Kapcsoljuk be a ventilátort a villamos hálózatba (75. ábra).
Ventilátor felületei szennyezödésektõl és portól való tisztitásához szükséges tennivylók:
Kapcsoljuk le a ventilátort a villamos hálózatról (72. ábra);
Vegyük le a fedelet (ld. 1.2.-1.3. vagy 2.2.-2.4. mûveleteket a ventilátor szerelés fejezetben);
A csigaház rögzitõ csavarjait kicsavarjuk, a rögzitõket nyomjuk el és a csigát kivesszük (73. ábra);
A turbinához való hozzáféréshez a csigaházat 180°-ra megforditsuk és távolitsuk el a port puha
száraz kefe- vagy süritett levegõ segitségével (74. ábra);
szereljük fel a ventilátort forditott sorrendben és kapcsoljuk be a hálózatba (75. ábra).

Berendezés gyártó csomagolásában szállitható bármely szállitóeszközzel.
A gyártmány gyártó csomagolásában tárolható a környezõ levegõ +5 C°-tól +40 C°-ig érõ
hõmérsékleten és legfeljebb 80%-os relativ páratartalom mellett.
A tárolóban ne legyen por, lug- vagy savgözök, amelyek korroziót keltenének a berendezésben.

Ventilátort a "Szellõztetõ rendszerek" privát részvénytársaság vállalatnál (a továbbiakban:
gyártó vállalat) gyártotak le. Az adott gyártmány megvásárlásával a felhasználó igazolja, hogy õ
meismerkedett és egyetért a feltételekkel, szabályokkal és üzemeltetési, tárolási, szállitási, szerelési,
beállitási,bekötési, karbantartási, javitási és garancia, a gyártó vállalat átal nyújtott
a gyártmányára vonatkozõ dokumentációban irásban foglalt, követelményekkel.

SZÁLLITÁS ÉS
TÁROLÁS SZABÁLYAI

A GYÁRTÓ
GARANCIÁJA
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A gyártó vállalat gyártmányára vonatkozó garanciája a kiskereskedelmi hálozat keresztüli eladásnapjától
számitva 60 honap abban az esetben, ha a felhasználó a szállitás, tárolás, szerelés és üzemeltetés
szabályait betartja.
Ha garancia idõn belül a gyártmány mûködési zavar a gyártó vállalat hibajából bekövetkezik, a
felhasználónak jóga van ingyen javittatásra a garancia-szolgálat bevonásával.
Garancia-szolgáltatás a gyártmány meghibásodását felszámoló munkájával biztositja a felhasználónak
a berendezés rendeltetésszerû használati lehetõséget.
A hibák felszámolása a gyártmány (egység, alkatrész) csere- vagy javitás útján történik.
FIGYELEM!
Garancia-szolgáltatás lebonyolitásához Használati utasitásssal vagy e-helyettesitõ papirokkal és a
gyártmány vásárlás tényét igazoló, eladás dátumát tartalmazó dokumentumokkal kell rendelkeznie.
Gyártmány modelljének (tipusának) meg kell felelnie a használati utasitásban vagy e-helyettesitõ
papirokban jelöltettnek.
Garancia-szolgaltatás evégeztetési ügyben ahhoz a társasághoz fordulnia, amelytõl a gyártmányt
megvásárolta.
Abban az eseben, ha helybeni garancia-szoláltatás nyújtása nem lehetséges, akkor Ön megkapja az adott
szolgáltatás teljesitésére vonatkozó szükséges információt.
A gyártó vállalat garánciája nem müködik a következõ, lejebb felsórolt esetekben:
ha a felhasználó által nyújtott gyártmány-készlet hiányos és nem felel meg a használati utasitásban vagy
e-helyettesitõ papirokban szereplõ készlet felsorolásnak;
ez alatt értendõ a felhasználó által leszerelt alkatrészek is;
gyártmány modellje (tipusa) nem felel meg a csomagolásán, a használati utasitásban vagy e-helyettesitõ
papirokban jelöltnek;
a felhasználó hibájából nem idõben történõ mûszaki karbantartás (piszok, por, kondenzolaj, mehanikus
bezárodások jelenléte);
a felhasználó által ókozott külsõ sérülések megléte (ide nem tartoznak azok változások amelyelyeket a
szerelés érdekében megcsinálták);
a gyármány szerkezetének modositása;
a gyártó vállalat által nem elõirt alkatrészek és részegységek
a gyármányban való felhasználása;
a gyártmány nem rendeltetésszerû használata;
az üzemeltetési szabályok felhasználó általi megsértése;
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a gyártmány bekötése a használati utasitásban elõirt hálózati feszültségnél nagyobb feszültségú hálózatba;
túlzott hálózati feszültségingadozások, ami következtében a gyártmány meghibásodott;
a gyártmány felhasználó általi önálló javitása;
a gyártó vállalat által nem meghatalmazott harmadik személyekkel történõ gyártmány javitása;
a gyártmány üzemeltetés garancia idejének lefutása;
a gyártmány sérülés, rongálás vagy megsemmisités megelõzését biztositó szállitás szabályainak felhasználó
általi megsértése;
tárolási szabályok felhasználó általi megsértése;
harmadik személyek jogtalan cselekedetei a gyártmány illetõen;
fors-major feltételek (tûz, áradás, földrengés, háború, bármi jellegû háborús cselekedetek, blokád) fennállása;
a plombák hiánya abban az esetben, ha a meglétük a használati utasitásban vagy e-helyettesitõ papirokban elõ van irva;
garancia-levél hiánya;
a vásárlás tényét igazoló, eladás dátumát tartalmazó fizetés-elszámolási papir hiánya.

A gyártó vállalat felelõs azokért hozzatartozó hibákért, amelyek a felhaználónak való átadása elõtt megtörténtek.

Gyártó vállalat nem visel felelõséget azokért a meghibásodásokért amelyek a felhasználónak való gyártmány átadása után
megjelentek a helytelen szállitás, tárolás, szerelés és üzemeltetés következtében, és a harmadik személyek jogtalan
cselekedetei vagy a fors-major feltételek fennállása miatt bekövetkeztek.

Azokban az esetekbenben, amikor a felhasználó megsértrtette a használati utasitás vagy e-helyettesitõ papirok elõirásait,
a berendeszés használata nem volt rendeltetészerû, ha a szállitásssal, tárolással, szereléssel, mûszaki karbantartással és
ûzemeltetésssel kapcsolatos szabályok felhasználó által nem voltak betartva, az ingatlannak és a felhasznaló egészségének
okozott károkért a gyártó vállalat felelõsséget nem visel.
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VENTILÁTOR VILLAMOS
HÁLÓZATHOZ VALÓ
BEKÖTÉSI VÁZLATOK

Egy példa a három sebességfokozattal rendelkezõ ventilátor alaptipusok csatlakozási sémának bázis kivitel és C-kivitel.
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EL

L
N
EL

B

A

OFF

S

S

N
1
2
3

1
2
3

S

A

N
1
2
3

A

S (pld. P3-1-300)- külsõ átkapcsoló a

S (pld. P3-1-300)- külsõ átkapcsoló a

ventilátor három sebességfokozat

ventilátor három sebességfokozat

átkapcsolását vagy kézi kikapcsolását

átkapcsolását vagy kézi kikapcsolását szolgálja,

szolgálja.

ezzel egyidejüleg bekapcsolódik vagy
kikapcsolódik a helyiség világitása. Ventilátor

A - ventilátor
B - elosztó doboz
EL - világitás lámpa
S - külsõ sebességfokozat-átkapcsoló
P3-1-300 (vázlatos megjelenités).
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OFF
1
2
3

be/kiapcsolódik világitással szinkronban.

1. vázlat

2. vázlat
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Egy példa kettõ sebességfokozattal rendelkezõ ventilátor alaptipusok csatlakozási sémának - A, B, és D kivitel.

L
N

L
N

EL

EL

B

A

OFF

OFF
1
2

S

S(SW)

A - ventilátor
B - elosztó doboz
EL - világitás lámpa
SW- kétállású átkapcsoló (vázlatos megjelenités).
S - külsõ P3-1-300 sebességfokozat-átkapcsoló
(vázlatos megjelenités).
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1
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OFF

S

A

N
1
2

OFF

A

S (pld. P3-1-300)- külsõ átkapcsoló a

S (pld. P3-1-300)- külsõ átkapcsoló a

ventilátor kettõ sebességfokozat

ventilátor kettõ sebességfokozat átkapcsolását

átkapcsolását vagy kézi kikapcsolását

vagy kézi kikapcsolását szolgálja, e-mellett

szolgálja.

bekapcsolódik vagy kikapcsolódik a helyiség
világitása. Ventilátor be/kiapcsolódik
világitással szinkronban.

3. vázlat

4. vázlat
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Egy példa kettõ sebességfokozattal rendelkezõ ventilátor alaptipusai csatlakozás sémának - A, B, és D kivitel.
Folytatás

L
N

B

A

N
1
2

SW

SW

A

Ventilátor folyamatosan mûködik 1-es vagy
2-es sebességfokozaton.
Ventilátor sebességváltása SW-átkapcsoló

A - ventilátor
B - elosztó doboz
SW- kétállasú átkapcsoló (vázlatos megjelenités).
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segitségével történik.

5. vázlat
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Egy példa két sebességfokozatú T-idõmérõvel, szabályozható TR-idõmérõvel vagy I-idõköz-átkapcsolóval rendelkezõ
ventilátor (A, B és D kivitel ) csatlakozási sémának (I).

L
N

EL

EL

B

A

SB

S1
N
L
LT
M

S1
SÂ

A
(T) idõmérõvel, szabályozható (TR) idõmérõvel
SB-kapcsoló zárt állapotában a T, TR-opciós ventilátor folyamatosan mûködik az 1-es
sebességfokozaton, nyitott állapotában - ki van kapcsolva.
S1 kapcsoló segitségével a helyiség világitása és a ventilátor 2-es sebességfokozata
párhuzamosan manuálisan bekapcsolható.
Ekkor a 2-es sebességfokozat bekapcsolás késleltetése 50 mp - (T) esetén és
0-150 mp - (TR) esetén.
S1 kiapcsolásakor a helyiség világitása megszünik, a ventilátor viszont mûködik az
idõmérõn beállitott idõ szerint: 6 perc - (T) esetén, 2-30 perc (TR) esetén, ami után
automatikusan az 1-es sebességfokozatra kapcsol át , vagy leáll.

A - ventilátor
B - elosztó doboz
EL - világitás lámpa
S1 - világitás kapcsoló (vázlatos megjelenités).
SB - alapterhelés-üzemmód kapcsoló (vázlatos megjelenités).
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I-idõköz-átkapcsolóval
SB kapcsoló zárt állapotában az I-idõköz-átkapcsolóval rendelkezõ
ventilátor folyamatosan mûködik az 1-es sebességfokozaton, nyitott állapotában - ki van
kapcsolva. Kézileg beállitott 0.5 - 15 õrás idõintervallumban a ventilátor periodikusan
kapcsol a 2-es sebességfokozatra. Mûködés ideje a 2-es sebességfokozaton - 10 perc.
S1 kapcsoló a ventilátor 2-es sebességfokozatának és a világitásnak együttes
bekapcsolását szolgál. A ventilátor 2-es sebességfokozatra való átkapcsolása a beállitot
50 mp késleltetési idõ elteltével történik.
S1 kikapcsolása következtében a villany a helyiségben leolt, a ventilátor viszont az
idõköz-üzemmódra visszaáll.

6. vázlat
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Egy példa két sebességfokozatú (F) fotoelektronikával rendelkezõ ventilátorok (A, B és D kivitel ) csatlakozási sémának.

L
N

EL
B

A

L
N
EL

EL
S1

S1
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SB

N
L
LT
M

SÂ

A - ventilátor
B - elosztó doboz
EL - világitás lámpa
S1 - világitás kapcsoló (vázlatos megjelenités).
SB - alapterhelés-üzemmód kapcsoló (vázlatos megjelenités).

S1

A

N
L
LT
M

A

Kiinduló helyzetben a ventilátor ki van

SB kapcsoló zárt állapotában ventilátor

kapcsolva. A helyiség világitásának

folyamatosan mûködik az 1-es

bekapcsolásákor a ventilátor a fotoelektronika

sebességfokozaton, nyitott állapotában - ki van

segitségével a beállitott 50 mp késleltetési

kapcsolva. A helyiség világitásának

idõ elteltével 2-es sebességfokozatra áll át.

bekapcsolásákor a ventilátor a fotoelektronika

Világitás kikapcsolása után a ventilátor

segitségével a beállitott 50 mp késleltetési idõ

mûködik az idõmérõ beállitásának megfelelõen

elteltével 2-es sebességfokozatra áll át.

2-30 percig , utána automatikusan

Világitás kikapcsolása után a ventilátor

kikapcsolódik (az adott sémában az 1-es

mûködik az idõmérõ beállitásának megfelelõen

sebességfokozat nincs kihasználva).

2-30 percig, utána automatikusan átkapcsol
az 1-es sebességfokozatra vagy kikapcsolódik.

7. vázlat

8. vázlat
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Egy példa két sebességfokozatú (H) páratartalomtávadóval rendelkezõ ventilátor (A, B és D kivitel ) csatlakozási sémának
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A

SB kapcsoló zárt állapotában ventilátor

Ventilátor folyamatosan mûködik az 1-es

folyamatosan mûködik az 1-es

sebességfokozaton. Abban az esetben, amikor

sebességfokozaton, nyitott állapotában - ki

a helyiségbeli relaiv páratartalom

van kapcsolva. Abban az esetben, amikor a

megnõvekszik, ventilátor aztomatikusan 2-es

helyiségbeli relaiv páratartalom megnõvekszik, sebességfokozatra áll át, és addig mûködik,

A - ventilátor
B - elosztó doboz
EL - világitás lámpa
S1 - világitás kapcsoló (vázlatos megjelenités).
SB - alapterhelés-üzemmód kapcsoló (vázlatos megjelenités).

ventilátor aztomatikusan 2-es

amig a páratarnalom le nem megy

sebességfokozatra átkapcsol, és addig

szükséges szintig.

mûködik, amig a páratarnalom le nem megy

Kiegészitésképpen, S1 kapcsoló segitségével

szükséges szintig.

a 2-es sebességfokozat világitással együtt
manuálisan kapcsolható. Ekkor a ventilátor
2-es sebességfokozat bekapcsolás késleltetése
50 mp, a kapcsoló kikapcsolása utáni
késleltetése - 2-30 perc.
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9. vázlat

10. vázlat

36
Egy példa két sebességfokozatú (H) páratartalom távadóval rendelkezõ ventilátorok (A, B és D kivitel ) csatlakozási sémának.
Folytatás
L
N

L
N

EL

EL

EL

S1

S1

B

A

N
L
LT
M

N
L
LT
M

A

A

SÂ
S1

Abban az esetben, amikor a helyiség

Kiinduló helyzetben a ventilátor ki van

világitása be van kapcsolva (S1 kapcsolóval),

kapcsolva. Abban az esetben, amikor a

ventilátor müködik az 1-es sebességfokozaton, helyiségbeli relaiv páratartalom megnõvekszik,
ventilátor aztomatikusan 2-es
vagy kikapcsol, ha a villányt leoltották.

A - ventilátor
B - elosztó doboz
EL - világitás lámpa
S1 - világitás kapcsoló (vázlatos megjelenités).
SB - alapterhelés-üzemmód kapcsoló (vázlatos megjelenités).
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Abban az esetben, amikor a helyiségbeli

sebességfokozatra áll át, és addig mûködik,

relaiv páratartalom megnõvekszik, ventilátor

amig a páratarnalom le nem megy szükséges

aztomatikusan 2-es sebességfokozatra áll át,

szintig. Pótlólag manuálisan S1-kapcsolóval

és, az S1 kapcsoló helyzetétõl függetlenül,

világitással együtt a ventilátor 2-es

addig mûködik, amig a páratarnalom le nem

sebességfokozatát kapcsolhatjuk be. Ekkor a

megy szükséges szintig.

2-es sebességfokozat bekapcsolás késleltetése
50 mp, kikapcsolás utáni leállás késleltetése
2-30 perc. (az adott sémában az 1-es
sebességfokozat nincs kihasználva).

11. vázlat

12. vázlat
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VENTILÁTOR
KARBANTARTÁSA
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38

T1

Ò

T

AZ IDÕMÉRÕ ÉS A
PÁRATARTALOM
TÁVADÓ
BESZABÁLYOZÁSA

77

Í

Ò

76

78

79

TP változat (76. ábra):
T1 - bekapcolás késleltetés-beállitás
T - kikapcsolás utáni 2-tõl 30 percig tartó mûködés idejének beszabályozása .
I változat (77. ábra):
T - intervallum idõmérõ beállitása (30 perctõl 15 óráig).
F változat (77. ábra):
T - kikapcsolás utáni 2-tõl 30 percig tartó mûködés idejének beszabályozása.
H változat (78. ábra):
T - kikapcsolás utáni 2-tõl 30 percig tartó mûködés idejének beszabályozása.
H - a páratartalom távadó 60%-90%-közötti mûködés küszöbének beállitása .

39
GYÁRTÓ nem viseli a felelõsséget azok sérülésekért, amelyek a gyártmány nem rendeltetésszerû
használata vagy durva mehanikus beavatkozás miatt keletkeztek.
A ventilátor tulajdonosa az üzemeltetési utasitás követelményeit köteles betartani.
I
A

VN

1

B

2

C

V

KV
KP
80

KVK

L

F

P

H

D
K

D

T
TR

KV 80 mûanygház ______________________________________________________________
KP 80 tûzbiztonsági ház _________________________________________________________
KVK 80 mûanygház tûzbiztonsági KVK 80 szeleppel ____________________________________
(jelölje be a megfelelõ mezõbe)

Teljes felelõsséggel kijelentjük, hogy e termék megfelel az Európai Gazdasági Unió Tanácsa 2004/108/EC,
89/336/EEC sz. Direktíváinak, az EUT tanács alacsony feszültségû berendezések 2006/95/EC, 73/23/EEC
Direktíváinak, valamint a CE márkázás 93/68/EEC Direktívájának az EU tagállamai törvényazonosításáról az
adott feszültségi osztályok elektromos berendezések elektromágneses kompatibilitásról.
Átvevõ pecsétje

Eladva
kereskedelmi vállalat megnevezése, üzleti bélyegzõ

Gyártás dátuma

Eladás dátuma
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