ECLIPSE 100
Axiális kishelységventilátor
Kezelési utasítás
Kizárólag az angol nyelvű kezelési utasítás illusztrációval együtt használható

Rendelési szám:
42 73 10 (X)
42 72 81 (XP)
42 72 82 (XT)

Beszerelési és bekötési utasítás a ECLIPSE-100 háztartási kisventilátorhoz.

! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat.
NE ÉPÍTSÜK BE a terméket azon helységekbe, ahol:
- fokozott olaj, vagy zsírtartalmú a levegő.
- Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök lehetnek.
- A környezeti hőmérséklet magasabb mint 40C és kisebb, mint -5C fok.
- Lehetséges akadályok merülhetnek fel a beszereléskor vagy leszereléskor.
Biztonsági és szerelési jegyzetek:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott
országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak szakképzett, elektromos szakember kötheti be.
A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes pólust
megszakítja.
Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás ( Volt, Frekvencia, Fázis) megfelel a
rendszerkövetelményeknek.
A ventilátor csak Vent-Axia kiegészítő termékkel használható együtt. (pl.: páraérzékelő, külső
időzítők… stb)
Jelen termék fix elektromos bekötésre alkalmas.
Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, fokozottan
ügyeljünk a megfelelő légutánpótlásra, illetve nyílt égésű készülékek együttes használata esetén
ügyeljünk a megfelelő légszállításra.
A ventilátor nem használható olyan helységben, ahol közvetlenül, hosszú időre direkt vízsugár
érheti, a nemzetközi szabványoknak megfelelően.
Csőbe vagy légcsatornába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz
eltávolítására, kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a csatorna döntésével.
A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás emberek
környezetében felügyelet nélkül.
A gyermekeket figyelmeztessük, és ügyeljünk arra, hogy ne játszanak a készülékkel.

Leírás:
Az ECLIPSE 100 WC és fürdők szellőztetésére, alkalmas falra történő szerelésre, mennyezetre és
oldalfalra egyaránt. A csomagolásban két előlap és 3 rács található különböző színekben, melyek 6
különféle kombinációt tesznek lehetővé. Falba történő szerelés esetén használható az opcionálisan
rendelhető fali kit (25 41 02 Fehér/ 25 41 00 Barna). További kiegészítőkről és termékeinkről kérjük
tájékozódjon üzleteinkben, katalógusainkból, vagy a www.vent-axia.com web oldalról.
A. SZERELÉS
I. Gipszkartonba:
1. Vágjunk egy 105mm átmérőjű nyílást a gipszkartonba.
2. Távolítsuk el a készülék előlapjában lévő rácsot (A). Csavarhúzó segítségével óvatosan feszítsük ki a
rácsot.
3. Távolítsuk el az előlapot úgy, hogy kicsavarjuk az előlapon lévő két csavart, mely a hátlaphoz rögzíti. (D)
Ügyeljen arra, hogy az előlap középen rögzítve van a hátlaphoz. Így egy kis erőfeszítéssel tudjuk csak
eltávolítani.
4. Távolítsuk el a kábelvezetőt C., és nyomjuk a kábelt a kábelvezetőn keresztül, majd győződjünk meg
arról, hogy a kábelek másodlagos szigetelése is sértetlen. Győződjünk meg róla, hogy megfelelő kábelt
használunk. (BEKÖTÉS FEJEZET)
5. Csúsztassuk a ventilátort a gipszkarton nyílásba és rögzítsük csavarokkal.

6. Győződjünk meg róla, hogy a ventilátor lapátok szabadon forognak.
7. Válasszuk ki az általunk vásárolt készülékhez tartozó bekötési módot (lásd: Section C Wiring)
8. Helyezzük vissza az előlapot a hátlapra, pontos helyzetbe.
9. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és győződjünk meg róla, hogy a készülék rendben működik.
II. FALBA TÖRTÉNŐ SZERELÉS
1. Vágjunk egy 115mm átmérőjű nyílást a falba, a nyílásba helyezzük bele a fali átvezető elemet (átvezető
cső), rögzítsük és vágjuk vissza a falsíkba. A fali átvezetőt úgy építsük be, hogy kifele lejtsen egy keveset,
hogy az esetlegesen felhalmozódott kondenzvíz kicsöpöghessen a kültérre.
2. Rögzítsük a kültéri rácsot.
3. Távolítsuk el a készülék előlapjában lévő rácsot (A). Csavarhúzó segítségével óvatosan feszítsük ki a
rácsot.
4. Távolítsuk el az előlapot úgy, hogy kicsavarjuk az előlapon lévő két csavart, mely a hátlaphoz rögzíti. (D)
Ügyeljen arra, hogy az előlap középen rögzítve van a hátlaphoz. Így egy kis erőfeszítéssel tudjuk csak
eltávolítani.
5. Távolítsuk el a kábelvezetőt C., és nyomjuk a kábelt a kábelvezetőn keresztül, majd győződjünk meg
arról, hogy a kábelek másodlagos szigetelése is sértetlen. Győződjünk meg róla, hogy megfelelő kábelt
használunk. (BEKÖTÉS FEJEZET)
6. Csúsztassuk a ventilátort az előre kiépített fali átvezetőbe és óvatosan rögzítsük a gyorsrögzítő fülekkel
(F) (fig.2.).
7. Győződjünk meg róla, hogy a ventilátor lapátok szabadon forognak.
8. Válasszuk ki az általunk vásárolt készülékhez tartozó bekötési módot (lásd: Section C Wiring)
9. Helyezzük vissza az előlapot a hátlapra, pontos helyzetbe.
10. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és győződjünk meg róla, hogy a készülék rendben működik.

B. BEÁLLÍTÁSOK
! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.
Fontos!: Minden páraérzékelős modell időrelével ellátott. A VA100LH és XH időreléje csak a
húzózsinór aktíválásakor működik. A VA100XHT időreléje a villanykapcsoló aktíválása esetén
működik.
1. TIMER/Időrelé beállítása (T-MODELL)
Az időrelé gyárilag 15 percre van beállítva. Állítási időtartama 5-30 perc, az hátlapon található
potméter eltekerésével.
1. Utánfutási idő CSÖKKENTÉSEKOR a potmétert kis csavarhúzó segítségével csavarjuk óra
járásával egy irányba.
2. Utánfutási idő NÖVELÉSEKOR a potmétert kis csavarhúzó segítségével csavarjuk óra járásával
ellentétes irányba.
2. Húzózsinór működése
A villanykapcsoló csak akkor kapcsolja a készüléket, ha a húzózsinór bekapcsolt állapotban van.
C. ELEKTROMOS BEKÖTÉS
! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.
Jelen terméket kizárólag fixen kössük be, ne használjunk lengőkábelt.

1. 1mm2 vagy 1,5mm2 merev kábelt használjunk.
2. Válasszuk ki az angol nyelvű használati utasításon lévő – a megfelelő típushoz tartozó - bekötési
rajzot (Fig. 4/5)
3. Ellenőrizzünk minden elektromos kötést és csatlakozást.
4. Győződjünk meg róla, hogy a vízzárót a kábelbevezetésnél visszahelyeztük. A kábel és a lyuk
között nem lehet rés.
5. Ellenőrizzük a járókerék szabad mozgását.
D. SZERVÍZELÉS ÉS ÜZEMFENNTARTÁS
! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.
1. Rendszeres időközönként győződjünk meg a készülék megfelelő rögzítéséről, ellenőrizzük a
beszerelést, ügyeljünk, nehogy építési törmelék vagy egyéb lerakódás kerüljön a berendezésbe.
2. Apró ecsettel poroljuk le, távolítsuk l a behullott építési törmelékeket.
3. Nedves ruhával töröljük meg az előlapot.
A berendezés csapágyai karbantartást nem igényelnek.
Amennyiben a készülékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, az alábbi elérhetőségeken jelezze:
AEROVENTIL KFT
1076 BP., SAJÓ U. 3.
TEL/FAX: 784-2480
Mob.: 70/776-1536
E-MAIL: aeroventil@gmail.com

