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Šios naudojimo instrukcijos yra svarbiausias eksploatavimo dokumentas, skirtas specialistams ir techninės priežiūros 
darbuotojams, taip pat personalui. Naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija apie „Simple“ įrenginio ir visų jo 
modifikacijų paskirtį, techninius duomenis, funkcionalumą ir montavimą.
Kvalifikuoti ir prižiūrintys darbuotojai turėtų būti baigę mokymus vėdinimo srityje ir atlikti darbus pagal 
galiojančias vietines darbo saugos taisykles, statybos kodeksus ir standartus. Manoma, kad šioje naudojimo 
instrukcijoje pateikta informacija buvo teisinga šio dokumento rašymo metu. Siekdama įgyvendinti dabartinius 
techninius pokyčius, bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti prietaiso dizainą, technines savybes ir 
pristatymo apimtį. Be išankstinio raštiško įmonės sutikimo jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminta, 
perduota, saugoma informacijos paieškos sistemoje ar jokiu būdu išversta į bet kurią kitą kalbą.

Prieš įrengdami prietaisą, perskaitykite šias naudojimo instrukcijas
ATSARGIAI.

VEIKIMO INSTRUKCIJŲ VYKDYMAS UŽGALIA SAUGIĄ
ĮRENGINIS VISO NAUDOJIMO metu.

Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas, kol naudojatės prietaisu
DARBUOKITE, nes Jame yra visos techninės priežiūros instrukcijos.

2



DE

ATITIKTI VEIKLOS VEIKLOS REIKALAVIMUS,
VENTILIATORIUI UŽ TIKRĄ FUNKCIJĄ IR ILGĄ TARNYBĄ

UŽTIKRINTI.

Prieš visus prijungimo, reguliavimo, priežiūros ir remonto darbus prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
Techninės priežiūros ir techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, turintys galiojančią 
licenciją atlikti elektros darbus iki 1000 V elektros sistemose. Prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu, 
perskaitykite naudojimo instrukciją.
• Vienfazis maitinimo šaltinis, prie kurio prijungtas prietaisas, turi atitikti galiojančius elektros 
standartus.
• Kabelių sistemoje turi būti grandinės pertraukiklis.
• Elektros prijungimas atliekamas per linijinį jungiklį QF, kuris yra integruotas į stacionarią liniją. Atstumas tarp 

kontaktų visuose poliuose turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.
• Prieš montuodami prietaisą patikrinkite, ar nėra matomų sparnuotės, korpuso ir grotelių defektų. Be 

to, reikia užtikrinti, kad korpuse nebūtų svetimkūnių, galinčių pažeisti sparnuotės mentes.

• Montuodami įsitikinkite, kad korpusas nėra deformuotas! Dėl korpuso deformacijos variklis gali sustoti ir 
girdėti triukšmą.

• Neleistinas prietaiso naudojimas, neteisėti pakeitimai ir perdirbimas bei modifikavimas yra draudžiami.

• Imkitės atsargumo priemonių, kad dūmai, anglies oksido dujos ir kitos degios medžiagos nepatektų į 
patalpą per atviras dūmų išleidimo angas ar kitus priešgaisrinius įtaisus. Kad išvengtumėte priešpriešinio 
oro slėgio ir tuo pačiu metu užtikrintumėte tinkamą išmetamųjų dujų ir dujų degimą per kaminą, 
įsitikinkite, kad yra pakankamai oro.

• Transportavimo ore neturi būti dulkių, garų, kietų pašalinių medžiagų, lipnių medžiagų ar pluoštų.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti degiose ir sprogiose aplinkose, kuriose yra, pavyzdžiui, alkoholio dūmų, 

benzino ar insekticidų.
• Neuždarykite ir neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų, kad užtikrintumėte optimalų oro srautą.
• Nesėdėkite ant prietaiso ir nepalikite ant jo jokių daiktų.
• Šis prietaisas skirtas naudoti vaikams nuo 8 metų ir asmenims, turintiems ribotas fizines, protines ar jutimo funkcijas
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Įgūdžiai arba neturintys pakankamai patirties ir žinių gali būti naudojami tik tuo atveju, jei jie buvo prižiūrimi 
arba buvo išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir suprato dėl to kylančius pavojus.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

PO PASLAUGOS GYVENIMO ĮRENGINĮ BŪTINA ATSISAKYTI ATSKIRAI. 
ĮRENGINIO NEGALIMA ŠALINTI KAIP NESORTUOTO Namų ūkio atliekų.
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PRISTATYMO APIMTIS

Ventiliatorius:

Varžtai su kaiščiais:
1 vnt
4 vnt.

Plastikinis atsuktuvas (tik ventiliatoriams su laikmačiu T): 1 vnt
Naudojimo instrukcija:

Pakuotė:
1 vnt
1 vnt

TRUMPAS APRAŠYMAS
Naudojimo instrukcijoje aprašytas gaminys yra ašinis ventiliatorius, skirtas vėdinti mažas ir vidutinio dydžio 
gyvenamąsias patalpas, kurios yra šildomos žiemą. Ventiliatorius gali būti aprūpintas atbuliniu vožtuvu, kuris 
uždaro išmetimo vamzdį prieš oro srautą, kai ventiliatorius yra išjungtas. Ventiliatorius suderinamas su 100 
mm skersmens vamzdžių sistemomis. Ventiliatorių dizainas nuolat tobulinamas
ir optimizuotas, todėl kai kurie modeliai gali skirtis nuo aprašymo šioje naudojimo instrukcijoje.

IŠORINIAI MATMENYS

lmodelis D. B. L. H C.
100 paprastų

125 Paprasta

100 mm
125 mm

160 mm
180 mm

88 mm
88 mm

119 mm
122 mm

103 mm
125 mm

57 mm
70 mm

B. L. H
l

D. C.
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VALDYMO INSTRUKCIJOS
Ventiliatorius skirtas prijungti prie vienfazio kintamosios srovės tinklo, kurio įtampa yra 220–240 V / 50 (60) Hz, 
priklausomai nuo modelio. Ventiliatorius skirtas nuolatiniam darbui su nuolatiniu maitinimo šaltiniu. Oro 
srauto kryptis sistemoje yra rodyklė ant ventiliatoriaus korpuso.
Apsaugos klasė nuo svetimkūnių ir vandens patekimo: IP24.
Ventiliatorius skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo +1 ° C iki +45 ° C.
Prietaisas priklauso II klasės (220-240 V / 50 Hz) arba III (12 V / 50 Hz) elektros sistemoms.

DIZAINO RAKTAS
100 paprastų A. T

Papildomos parinktys:
T: viršijimo jungiklis
TH: drėgmės jutiklis ir viršijimo jungiklis
Viršelio tipas
_: standartinis, blizgus plastikas 
Aliuminis: šiurkščiai šlifuotas aliuminis

Ventiliatorius paprastas

Išleidimo antgalio skersmuo, mm
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SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Išjunkite maitinimą ir įsitikinkite, kad ventiliatorius skirtas montuoti prie lubų ar sienos
kad maitinimas išjungtas. skirtas vėdinimui ventiliacijos šachtoje arba 

atitinkamo skersmens vėdinimo vamzdyje.

LN

QF

Atsukite tvirtinimo varžtą. Pašalinkite ventiliatoriaus tvirtinimo angų žymę ir uždėkite ventiliatoriaus 
dangtelį, stumdami juos prie maitinimo laido.
Pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
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Prijunkite maitinimo laidą prie ventiliacijos angos, 
gręžkite tvirtinimo angas ir įstatykite sieninius inkarus.

Pritvirtinkite ventiliatorių varžtais.

Prijunkite ventiliatorių prie maitinimo šaltinio pagal prijungimo schemą. Sumontuokite dangtelį, pasukdami 
jį pagal laikrodžio rodyklę. Įsukite tvirtinimo varžtą.
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MAINS JUNGTIS
Ventiliatorius skirtas prijungti prie 220-240 V / 50 (60) Hz vienfazio kintamosios srovės tinklo.

Gnybtų žymėjimai prijungimo schemoje:
L.- linija
N-Neutrali

LT- laikmačio valdymo linija
QF- Grandinės pertraukiklis

S.-Skaitiklis

Paprasta

QF
L.

N

S.

L.
N

SimpleT / TH

QF
N

L.
N
LT
L.

H T
S. - + +

60%
90% 2 min

30 min
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Paprasta (T)

Ventiliatorius neveikia

Jungiklio S1 kontaktas
UŽDARYTA

Ventiliatorius veikia

Jungiklio S1 kontaktas
ATIDARYTA

Perjungimo jungiklio įjungimas
(Nuo 2 iki 30 minučių)

10



DE

Paprasta

Ventiliatorius neveikia

Jungiklio S1 kontaktas
UŽDARYTA

ne
Drėgmė meluoja

virš nustatytos vertės
Ventiliatorius veikia

Taip
Jungiklio S1 kontaktas

ATIDARYTA

Ventiliatorius veikia

Drėgmė meluoja
žemiau nustatytos vertės

ne
Perjungimo jungiklio įjungimas

(Nuo 2 iki 30 minučių)

Drėgmė meluoja
virš nustatytos vertės
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ELEKTRONINIS FUNKCIONALUMAS
Ventiliatorius su laikmačiu T prasideda įjungus išorinį jungiklį, pvz., šviesos jungiklį. Signalas iš šio jungiklio 
įjungia valdymo įtampą įvesties gnybtuiLT.
Atjungęs valdymo įtampą, ventiliatorius toliau veikia nustatytą veikimo laiką per nustatytą 2–30 minučių 
laikotarpį.
Ventiliatorius su laikmačiu ir drėgmės jutikliu TH yra taikomas
Įvesties terminalas S. arba kai viršijamas nustatytas drėgmės lygis H prasidėjo nuo ~ 60% iki ~ 90%. Atjungus 
valdymo įtampą arba sumažėjus drėgmės lygiuiH ventiliatorius ir toliau veikia nustatytą veikimo laiką nuo 2 iki 
30 minučių.
Norėdami reguliuoti nustatytą drėgmės vertę, pasukite potenciometro sukamąją rankenėlę į padėtį HMaks. (90%). Norėdami 
nustatyti laikmatį, pasukite potenciometro sukamąją rankenėlęT pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte atidėjimo laiką
padidinti ir prieš laikrodžio rodyklę atitinkamai sumažinti.
Pasukite potenciometro rankenėlę, kad sureguliuotumėte nustatytą drėgmės vertę H pagal laikrodžio rodyklę, kad 
padidintumėte įjungimo drėgmę, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad atitinkamai sumažintumėte.

ĮSPĖJIMAS! Laikmačio grandinės plokštė yra įtampos tinkle. Prieš atliekant bet kokius reguliavimo darbus, 
ventiliatorius turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio! Į pristatymo rinkinį įeina plastikinis atsuktuvas, 
skirtas ventiliatoriaus parametrams nustatyti. Naudokite šį nustatydami įjungimo trukmę, stebėjimo laiką 
arba įjungimo drėgmę.

Nenaudokite metalinių atsuktuvų, peilių ar kitų įpjovų
OBJEKTAI, KAD NEPAŽALOTŲ VALDYMO LENTOS.
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PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Techninės priežiūros darbai turi būti atliekami ne rečiau kaip kas 6 mėnesius.
Priežiūros veiksmai:

Išjunkite maitinimą. Atsukite tvirtinimo varžtą. 
Nuimkite dangtelį.

Nuvalykite ventiliatorių minkštu skudurėliu arba 
šepečiu.

Nuplaukite dangtelį po tekančiu vandeniu. 
Išdžiovinkite ventiliatoriaus paviršių.

Pritvirtinkite dangtelį prie ventiliatoriaus. Įsukite 
tvirtinimo varžtą. Prijunkite maitinimo šaltinį

ĮSPĖJIMAS! Elektriniai komponentai turi būti apsaugoti nuo purslų vandens!
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LAIKYMO IR TRANSPORTO TAISYKLĖS
• Laikykite prietaisą originalioje pakuotėje, vėdinamoje patalpoje nuo +5 ° C iki +40 ° C temperatūroje ir iki 

70%santykinės drėgmės.
• Neleidžiama garuose ir ore esančių pašalinių medžiagų, kurios gali sukelti koroziją ir pažeisti jungčių 
sandariklius.
• Naudodami krovinius, naudokite kėlimo įrangą, kad išvengtumėte žalos.
• Turi būti laikomasi šios rūšies krovinių vežimo reikalavimų.
• Transportavimas su bet kokios rūšies transporto priemonėmis turi būti nuolat apsaugotas nuo kenksmingų 

mechaninių ir su oru susijusių poveikių. Transportuokite prietaisą tik darbo padėtyje.
• Krovimo ir iškrovimo darbus atlikite atsargiai ir apsaugokite nuo smūgių.
• Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą po transportavimo žemoje temperatūroje, jis turi būti laikomas kambario temperatūroje 

mažiausiai 3-4 valandas.
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GAMINTOJO GARANTIJA

Gaminys atitinka Europos normas ir standartus, žemos įtampos ir elektromagnetinio suderinamumo 
direktyvas. Mes deklaruojame, kad gaminys atitinka atitinkamus Direktyvos 2014/30 / ES dėl elektromagnetinio 
suderinamumo, žemos įtampos direktyvos 2014/35 / ES ir Direktyvos 93/68 / EEB dėl CE ženklo reikalavimus.

Šis sertifikatas išduodamas pirmiau minėtiems produktams išbandžius.
Gamintojas nustato 24 mėnesių garantinį laikotarpį nuo pardavimo per mažmenininkus dienos, jei vartotojas 
laikosi transportavimo, laikymo, surinkimo ir eksploatavimo taisyklių.
Atsiradus prietaiso veikimo sutrikimams dėl gamyklos padarytų klaidų, atsiradusių per garantinį laikotarpį, 
vartotojas turi teisę nemokamai atitaisyti prietaiso defektus, atlikdamas gamintojo garantinį remontą.
Į garantinį remontą visų pirma įeina prietaiso veikimo trūkumų pašalinimo darbai, siekiant užtikrinti, kad 
prietaisas būtų naudojamas pagal numatytą laikotarpį per garantinį laikotarpį.
Defektai pašalinami pakeičiant ar taisant sugedusias prietaiso dalis ar mazgus.

Į garantinį aptarnavimą neįeina:
• reguliari techninė priežiūra 

įrenginio surinkimas / 
išardymas įrenginio nustatymas

•
•
Garantiniam remontui vartotojas turi pateikti prietaisą, naudojimo instrukciją su pirkimo data ir mokėjimo 
įrodymą kaip pirkimo patvirtinimą.
Pateiktas prietaiso modelis turi atitikti naudojimo instrukcijoje nurodytą modelį. Dėl garantinio aptarnavimo 
kreipkitės į prietaiso pardavėją.

Garantija netaikoma šiais atvejais:
• Vartotojas visiškai nepateikia ventiliatoriaus, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje, įskaitant vartotojo 

išmontuotus prietaiso komponentus.
Prietaiso modelio ar prekės ženklo nesuderinamumas su informacija ant pakuotės ir naudojimo 
instrukcijoje.
Vartotojas laiku neatliko techninės prietaiso priežiūros.
Jei korpusas ir vidiniai blokai yra pažeisti iš išorės (išskyrus

•

•
•
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išoriniai įrenginio pakeitimai, būtini surinkimui). Įrenginio konstrukcijos 
pakeitimai arba techniniai prietaiso pakeitimai.
Gamintojo nenumatytų mazgų ar dalių keitimas ir naudojimas. Netinkamas prietaiso 
naudojimas.
Vartotojas pažeidė prietaiso surinkimo instrukcijas. Vartotojo prietaiso 
valdymo taisyklių pažeidimas.
Prietaiso prijungimas prie maitinimo sistemos, kurios įtampa yra kitokia nei nurodyta naudojimo 
instrukcijoje. Įrenginio gedimas dėl įtampos šuolių elektros tinkle.
Nepriklausomas prietaiso remontas, atliktas pašalinių asmenų. Prietaisą 
remontuoja asmenys, kurie nėra įgalioti gamintojo. Prietaiso garantinis 
laikotarpis baigėsi.
Taikomų prietaiso gabenimo taisyklių pažeidimas vartotojui. Vartotojo prietaiso 
laikymo taisyklių pažeidimas. Trečiųjų šalių neteisėti veiksmai, susiję su 
įrenginiu.
Prietaiso gedimas dėl nenugalimos jėgos (gaisras, potvynis, žemės drebėjimas, karas, bet kokie kariniai veiksmai, 
blokados).
Trūksta plombų, jei jos numatytos naudojimo instrukcijoje. Naudojimo 
instrukcijos nepateikimas su nurodyta pirkimo data.
Trūksta kvito su pirkimo data, kuri patvirtina pirkimą.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

TINKAMAI ATITIKTI VEIKLOS VEIKLOS REIKALAVIMUS
UŽTIKRINKITE ĮRENGINIO FUNKCIJĄ IR ILGĄ TARNYBĄ.

GARANTIJOS REIKALAVIMAI GALI būti pareikšti tik tuo atveju, jei ĮRENGINIS, 
PIRKIMO ĮRODYMAS IR VEIKIMO INSTRUKCIJA, PASKYRUS PIRKIMO DATĄ

Yra, DABAR.
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Sertifikavimo ženklas Pardavė
(Pardavėjo vardas ir antspaudas)

Pagaminimo data Pirkimo data
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Priėmimo ataskaita

100 Paprasta A. T

125 TH

VLANO GmbH, Maysweg 10, D-47918 Tönisvorst.
paštas: info@vlano.de

www.vlano.deVentiliatorius pripažintas veikiančiu.

VLANO160-3DE-01
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