Przed instalacją lub podłączeniem elektrycznym wentylatora upewnij się, że przewód zasilający jest
odłączony od sieci. Instalację, podłączenie elektryczne i regulację musi wykonać osoba wykwalifikowana,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji instalacji może spowodować uszkodzenie wentylatora.
Aby uzyskać optymalną wydajność, wentylator musi być prawidłowo zainstalowany (instalacja urządzenia,
rury wydechowe i wyloty). Wentylator ten przeznaczony jest do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i
podobnych. Nie używaj go do celów innych niż ten, do którego został wykonany.
Wentylator ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub
poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Trzymaj dzieci z dala od wentylatora.
Ten wentylator musi być zainstalowany co najmniej 2,3 m od podłoża.
Wentylator ten nie powoduje zakłóceń radiowych lub telewizyjnych (zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE).
Przed przystąpieniem do montażu orurowania należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
lokalizacji otworów wentylacyjnych i uzyskać zgodę osoby odpowiedzialnej za budynek.
Podczas instalacji należy podjąć środki zapobiegające przedostawaniu się gazów z powrotem do
pomieszczenia z otwartych rur gazowych lub innych urządzeń z otwartym płomieniem. W pomieszczeniu
należy zapewnić odpowiednią wentylację, jeśli wentylator jest używany jednocześnie z innymi urządzeniami
wybielającymi gaz lub inne paliwa. Nie instaluj wentylatora w kominie, kanale gorącego powietrza lub
kanale używanym do odprowadzania oparów z urządzeń zasilanych gazem lub innymi paliwami.
Nie instaluj wentylatora w nieodpowiednich miejscach:
• z większą ilością oleju lub tłuszczu
• w obecności agresywnych lub łatwopalnych cieczy, gazów lub par
• o temperaturze wyższej niż 40°C lub niższej niż -5°C
• narażony na wpływy zewnętrzne (deszcz, słońce, śnieg itp.)
• z możliwymi przeszkodami uniemożliwiającymi dostęp do wentylatora
Produktu ani jego części nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.
Określony stopień ochrony IP obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane zgodnie z
postanowieniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia zwierząt i mienia
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcjami instalacji, użytkowania i
konserwacji opisanymi w niniejszej instrukcji. Po zakończeniu instalacji należy przekazać te instrukcje
właścicielowi/użytkownikowi urządzenia.

INSTALACJA:

Postępuj zgodnie z załączoną ilustracyjną instrukcją instalacji.
Wentylator może być montowany na ścianie lub suficie (patrz rys. 1A).
Otwór wydechowy lub rurę wydechową należy przygotować i zamontować przed montażem wentylatora (średnica
wydechu 100 mm). W przypadku montażu w otworze wydechowym (np. bezpośrednio nad ścianą) konieczne jest
zamontowanie kratki ochronnej na otworze wydechowym, aby uniemożliwić dostęp do łopatek wirnika.Wylot musi
być całkowicie zatkany na całej swojej długości, co może blokować przepływ powietrza.
Zgodnie z rys. 2 odmierz, narysuj i wywierć otwory na kołki - włóż kołki do wywierconych otworów. Zdejmij
szklaną płytę czołową zgodnie z procedurą pokazaną na rys. 1B.
Poprowadź przewody zasilające przez przelotkę (oznaczoną jako „PC” na rysunkach) i rowek do listwy zaciskowej
(patrz rys. 3A). Podłączyć przewody zgodnie z rozdziałem „Podłączenie elektryczne”.
Przymocuj obudowę wentylatora do podstawy (ściana, sufit, ...) za pomocą śrub dostarczonych przez producenta.
następnie zaślepić śruby zaślepkami A i B zgodnie z rys. 6.

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE:

Upewnij się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) w sieci zasilającej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce
znamionowej. Zasilanie elektryczne (okablowanie) musi być zgodne z obowiązującymi normami. Instalacja musi
zawierać dwubiegunowy przełącznik z minimalną odległością między stykami 3 mm na wszystkich biegunach.
Wentylator przeznaczony jest do montażu na stałe na przewodzie zasilającym na stałe umieszczonym w ścianie i
doprowadzonym do wentylatora od tyłu. Stosować przewód 2- (e100 G) lub 3-żyłowy (e100 GT, e100 GTH) o
przekroju min. 1 mm "i maks. 1,5 mm".Dla łatwiejszej i szybszej instalacji wentylator wyposażony jest w
bezśrubową listwę zaciskową (wystarczy włożyć przewód do odpowiedniego zacisku, a następnie jest on
zabezpieczony mechanizmem sprężynowym).
Przewód ochronny (uziemiający) nie jest wymagany, ponieważ jest to urządzenie z podwójną izolacją (klasa II).
Przewód zasilający należy poprowadzić tak, aby żadna ciecz ani para nie dostały się do powierzchni wentylatora.
Jeśli nie można tego w pełni zapewnić, dławik kablowy należy zaopatrzyć w dodatkową izolację, np. uszczelniacz
silikonowy. W przeciwnym razie stopień pokrycia deklarowanej wartości nie zostałby zachowany.

DOSTĘPNE WERSJE:
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- e100 G: STANDARD - wykonanie podstawowe. Nie wymaga konfiguracji.
- e100 GT: TIMER - wentylator z zegarem zwalniania, regulowany w zakresie 3 - 15 min.
- e100 GTH: HYGRO + TIMER - wentylator z automatyczną regulacją wilgotności, regulowana w zakresie 40% -95%
rel. wilgotność oraz z zegarem zwalniania regulowanym w zakresie 0 - 15 min. Wentylator ten przeznaczony jest do
ciągłej wentylacji pomieszczeń wilgotnych (łazienki, kuchnie, umywalnie i toalety).
Aby podłączyć się do sieci, postępuj zgodnie ze schematem połączeń dla podłączonego modelu (patrz rys. 3A - 3B).

USTAWIENIA I OBSŁUGA:

Dokonaj niezbędnych ustawień zgodnie z zainstalowanym modelem: - e100 GT - TIMER (patrz rys. 4B)
Użyj plastikowego kołka C z akcesorium, aby ustawić timer. Włóż go do rowka trymera oznaczonego TIMER i obróć,
aby ustawić żądany czas zwalniania. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić dłuższy czas (zakres 3 15 min.). Wentylator uruchamiany jest przez zamknięcie wyłącznika. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę
przez określony czas, a następnie wyłącza się.
- e100 GTH - HYGRO + TIMER (patrz rys. 4A)
Przy pierwszym podłączeniu do sieci wentylator przechodzi w tryb testowy na kilka sekund, podczas których
wyświetla ustawione wartości timera i automatyczną wilgotność.
Aby ustawić timer, włóż pin C do trymera oznaczonego TIMER i obracaj nim, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana
wartość (O • 15 min.).
Aby ustawić poziom wilgotności należy włożyć pin C do trymera oznaczonego HYGRO i obracać nim aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana wartość (40% - 95%).
Po ustawieniu timera i automatycznej wilgotności odłącz wentylator od sieci i podłącz go ponownie, aby sprawdzić
ustawione wartości.
Model GTH to model 2-biegowy przeznaczony do pracy ciągłej do wentylacji pomieszczeń wilgotnych.
Wybierz położenie przełącznika S1 w zależności od tego, czy wymagana jest ciągła wentylacja (funkcja
mikrowentylacji), czy wentylator ma być wyłączony w stanie spoczynku:
- OFF W stanie spoczynku wentylator jest wyłączony (zalecamy montaż wentylatora z zaworem zwrotnym lub
kratką zewnętrzną z żaluzjami skośnymi do zamykania na elewacji)
- ON (36 m3/h) do pracy ciągłej z funkcją mikrowentylacji (nie jest wymagany zawór zwrotny)
Wartość maksymalnej prędkości jest ustalona fabrycznie na 90 m3/h.
Gdy poziom wilgotności wzrośnie powyżej ustawionej wartości, włącza się funkcja higro i wentylator pracuje z
pełną prędkością. Gdy poziom wilgotności spadnie poniżej ustawionej wartości, urządzenie nadal działa z
maksymalną prędkością przez czas ustawiony na zegarze. Po upływie ustawionego czasu przechodzi w tryb
mikrowentylacji lub wyłącza się (S1 – ON/OFF). Jeśli zamkniesz zewnętrzny przełącznik (doprowadź fazę do
zacisku SL), wentylator przełączy się na maksymalną prędkość. Po wyłączeniu przełącznika wentylator nadal
pracuje na maksymalnych obrotach przez ustawiony czas, a następnie wraca do trybu, który nadaje położenie
przełącznika S1. Schematycznie te tryby są pokazane na rys. 8.
Przed zakończeniem instalacji upewnij się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo i upewnij się, że
poszczególne przewody są poprowadzone do właściwych zacisków. Upewnij się, że wirnik może się swobodnie
obracać bez szarpania.
Zainstaluj ponownie szklaną płytę czołową i upewnij się, że nie można jej zdjąć bez użycia plastikowego kołka C
(patrz rys.7).
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed czyszczeniem odłączyć wentylator od sieci i zapobiec przypadkowemu podłączeniu.
Regularnie czyścić powierzchnię wilgotną szmatką. Szklany panel czołowy można zdjąć i spłukać pod bieżącą wodą. Jednak
przed ponownym montażem musi być odpowiednio wysuszony.
Wentylator nie wymaga dalszej konserwacji.
Do napraw zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich autorskich ulepszeń technologicznych lub zmiany bez
wcześniejszego powiadomienia.

