Quatro
Instrukcja uzytkowania

Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja u¿ytkowania po³¹czona z opisem technicznym
i metryk¹ wentylatora "Quatro" zawiera informacje dotycz¹ce
monta¿u oraz zasady i ostrze¿enia wa¿ne dla zapewnienia
prawid³owego i bezpiecznego u¿ytkowania wentylatora.
Zastosowanie
Wentylatory "Quatro" przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ.
Wentylatory przeznaczone s¹ do monta¿u na œcianie lub suficie
(patrz rys. 6, 7) i przewidziane do nieprzerwanej pracy bez
koniecznoœci od³¹czania od sieci elektrycznej.
Konstrukcja wentylatorów podlega ci¹g³ym modyfikacjom, dlatego
niektóre modele mog¹ ró¿niæ siê od opisanych w niniejszej instrukcji.
Budowa wentylatora z wy³¹cznikiem czasowym i wy³¹cznikiem
czasowym z czujnikiem wilgotnoœci przedstawiona jest na rys.1
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rys.1.
1-front, 2-pokrywa, 3- uk³ad steruj¹cy
4- korpus, 5- silnik elektryczny,
6- œmig³o/wirnik, 7- zawór zwrotny
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Sk³ad zestawu
W sk³ad zestawu wchodz¹:
- wentylator 1 szt.;
- instrukcja u¿ytkowania;
- ko³ki z wkrêtami 4 szt.;
- opakowanie kartonowe.

Podstawowe parametry
Oznaczenia wentylatorów, ich parametry, wygl¹d zewnêtrzny oraz
wymiary gabarytowe i przy³¹czeniowe opisane s¹ w tabeli nr 1, 2 i na
rys.1, 2.
Wentylatory mog¹ byæ pod³¹czone do pr¹du przemiennego o
napiêciu 220 - 240 V i czêstotliwoœci 50 Hz.

Tabela 1

Typ
Quatro 100
Quatro 125
Quatro 150

Maks. dop³yw
Maks.
powietrza
ciœnienie,
Pa
m3/h
88
33
167
50
265

78

Moc
Czêstotliwoœæ Poziom
nominalna
szumu,
obrotów,
W
dBA
min-1
2300
14
33
16

2400

34

24

2400

37

Wentylatory przeznaczone s¹ do u¿ytku w
pomieszczeniach o temperaturze powietrza w
granicach od 00C do +450C.
Wentylatory nie powoduj¹ zak³óceñ w pracy urz¹dzeñ
radiowych, telewizyjnych i wideo aparatury.
Model Quatro Hi-tech posiada front wy³o¿ony blach¹
aluminiow¹.
Okres eksploatacji – minimum 5 lat.
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Tabela 2

Typ
Quatro 100
Quatro 125
Quatro 150

a

a1

Wymiary mm
b
c

171

151

108

201

178

113

236

207

165

d

e

Masa,
kg

128

100

32

0,56

136

125

35

0,73

157

150

38

0,9

rys.2.

Warianty dokompletowania wentylatorów przedstawione s¹ w
tabeli 3.
Tabela 3
Model
podstawowy

S

T

ST

TH

STH

Wy³¹cznik czasowy
regulowany (2-30) min
Wy³¹cznik czasowy z
czujnikiem wilgoci
Wbudowany
wy³¹cznik
Zawór zwrotny
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Wymogi bezpieczeñstwa
Ze wzglêdu na typ ochrony przed pora¿eniem pr¹dem
wentylatory nale¿¹ do urz¹dzeñ klasy II.
Stopieñ ochrony zapewnionej przez os³onê - IP24.
Przed pod³¹czeniem wentylatora do sieci nale¿y upewniæ siê, ¿e
nie wystêpuj¹ wyraŸne uszkodzenia wirnika, obudowy, a tak¿e
sprawdziæ czy w czêœci przep³ywowej obudowy nie znajduj¹ siê
jakieœ obce przedmioty, które mog¹ uszkodziæ ³opatki wirnika.
Pod³¹czenia wentylatora powinien dokonaæ specjalista-elektryk
maj¹cy odpowiednie uprawnienia po wczeœniejszym zapoznaniu siê
z dan¹ instrukcj¹.
Konserwacje i naprawy wentylatora nale¿y przeprowadzaæ po
wczeœniejszym od³¹czeniu go od sieci elektrycznej.

ZABRONIONE:

Eksploatacja wentylatorów w temperaturze
przekraczaj¹cej zakres temperatur, a tak¿e w
pomieszczeniach, gdzie powietrze zawiera
szkodliwe domieszki lub w œrodowisku
zagra¿aj¹cym wybuchem.

Monta¿ i przygotowanie do pracy
Wszystkie prace zwi¹zane z monta¿em i
pod³¹czeniem wentylatorów (patrz rys. 8, 9, 10)
nale¿y przeprowadzaæ przy od³¹czonym napiêciu
w sieci elektrycznej.
Schematy pod³¹czenia wentylatora do sieci elektrycznej
przedstawione s¹ na rys. 3.1 – 3.3.
Poniewa¿ uk³ad wy³¹cznika czasowego znajduje siê pod
napiêciem, regulowaæ go nale¿y po wczeœniejszym od³¹czeniu od
sieci.
Pod³¹czenie wentylatorów do sieci elektrycznej powinno
odbywaæ siê poprzez wy³¹cznik o szczelinach miêdzy stykami nie
mniejszych, ni¿ 3 mm na wszystkich biegunach.
Kierunek t³oczenia powietrza odpowiada kierunkowi strza³ki na
obudowie wentylatora.
UWAGA:
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schemat pod³¹czenia do sieci elektrycznej
L

230V
N

Schemat pod³¹czenia wentylatora
z wbudowanym wy³¹cznikiem
rys. 3.1.

N L

L

Pod³¹czenie
wentylatora
100/125/150

230V
N

Schemat pod³¹czenia wentylatora bez
wbudowanego wy³¹cznika pr¹du, gdzie
S – zewnêtrzny wy³¹cznik
rys. 3.2.

L

L LT N

LT

N

Schemat pod³¹czenia wentylatora
wyposa¿onego w wy³¹cznik czasowy /
wy³¹cznik czasowy z czujnikiem
wilgotnoœci i z wbudowanym
wy³¹cznikiem
rys. 3.3.

Pod³¹czenie
wentylatora
100/125/150
T, TH, VT, VTH
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Obs³uga techniczna
Obs³ugê techniczn¹ wentylatora nale¿y przeprowadzaæ wy³¹cznie
po wczeœniejszym od³¹czeniu go od sieci. Polega ona na okresowym
oczyszczeniu powierzchni wentylatora z py³u i brudu. Powierzchnie
wentylatora nale¿y czyœciæ miêkk¹ tkanin¹ zamoczon¹ w mydlanym
roztworze, nastêpnie przetrzeæ na sucho.
£opatki wirnika wymagaj¹ dok³adnego oczyszczenia co 6 miesiêcy.
W tym celu nale¿y zdj¹æ wirnik z wa³u silnika (trzymaj¹c za tulejkê) i
wymyæ ³opatki za pomoc¹ roztworu z wody i œrodka czyszcz¹cego.
Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, ¿eby nie zamoczyæ silnika.

T

rys. 4.1.

Wentylator z wy³¹cznikiem czasowym rozpoczyna swoj¹
pracê po doprowadzeniu napiêcia steruj¹cego do
wejœcia LT. Po od³¹czeniu napiêcia steruj¹cego
wentylator kontynuuje pracê w czasie ustawionym za
pomoc¹ wy³¹cznika czasowego - od 2 do 30 min. Czas
kontynuacji pracy mo¿na ustawiæ obracaj¹c pokrêt³o
odpowiedniego potencjometru T zgodnie z ruchem
zegara w celu wyd³u¿enia lub w przeciwnym kierunku
w celu skrócenia czasu.(rys.4.1)

Wentylator z wy³¹cznikiem czasowym i
H max
90%
czujnikiem wilgotnoœci rozpoczyna swoj¹
pracê po doprowadzeniu napiêcia
60%
steruj¹cego do wejœcia LT lub po
H min
H
przekroczeniu okreœlonego poziomu
maksymalnie
T
w prawo
wilgotnoœci H, który regulowany jest od
H
~60% do ~90%. Po od³¹czeniu napiêcia steruj¹cego lub
rys.4.2
spadku poziomu wilgotnoœci H wentylator kontynuuje
pracê w czasie ustawionym za pomoc¹ wy³¹cznika czasowego – od 2
do 30 min. Czas kontynuacji pracy mo¿na ustawiæ obracaj¹c pokrêt³o
odpowiedniego potencjometru T zgodnie z ruchem zegara w celu
wyd³u¿enia lub w przeciwnym kierunku w celu skrócenia czasu i
zni¿enia poziomu wilgotnoœci (rys.4.1). W celu ustawienia
maksymalnego poziomu wilgotnoœci nale¿y regulator potencjometru
przestawiæ do pozycji H maks. (90%).
Uwaga! W przypadku przekroczenia obszaru H maks.
przedstawionego na rys., wentylator mo¿e siê nie w³¹czyæ. W takiej
sytuacji nale¿y sprawdziæ pozycjê na potencjometrze (rys. 4.2).
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rys. 5

rys. 6
8

rys. 7

rys. 8
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Gwarancje producenta
Wentylatory spe³niaj¹ europejskie normy i standardy oraz
dyrektywy o niskim napiêciu i kompatybilnoœci elektromagnetycznej.
Pod wzglêdem ochrony nale¿¹ do drugiej klasy izolacji i posiadaj¹
stopieñ IP24.
Producent gwarantuje sprawn¹ pracê wentylatora w ci¹gu
piêciu lat od dnia sprzeda¿y poprzez sieæ detaliczn¹ pod warunkiem
przestrzegania zasad transportu, przechowywania, monta¿u i
eksploatacji.
W przypadku wyst¹pienia w okresie gwarancyjnym zak³óceñ w
pracy wentylatora z winy producenta u¿ytkownik ma prawo do
wymiany wentylatora.
W przypadku braku informacji o dacie sprzeda¿y okres
gwarancyjny liczony jest od momentu wyprodukowania.

UWAGA:

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnoœci za
uszkodzenia powsta³e w wyniku u¿ytkowania wentylatora
niezgodnie z przeznaczeniem lub ra¿¹cej ingerencji
mechanicznej. W³aœciciel wentylatora powinien stosowaæ
siê do niniejszej instrukcji.

KARTA GWARANCYJNA
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Quatro
Quatro
Quatro
Quatro
Quatro
Quatro

100
Hi-Tech 100
125
Hi-Tech 125
150
Hi-Tech 150

model (wybrane podkreœliæ)
zdatny do u¿ytku

Data sprzeda¿y

Data produkcji

SPRZEDAWCA

Stempel odbioru technicznego

QUATRO PL

