Sileo
Instrukcja obs³ugi

Firma BLAUBERG przedstawia produkt nowej generacji - wentylator Sileo.
Zespó³ wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doœwiadczeniem pracy,
innowacyjne technologie w zakresie projektowania i produkcji, wysokiej jakoœci
akcesoria monta¿owe i materia³y od renomowanych œwiatowych producentów to wszystko sta³o siê podstaw¹ dla stworzenia najlepszego w swojej klasie
wentylatora.
Wentylator Sileo jest wynikiem po³¹czenia nowoczesnego wzornictwa, wysokiej
wydajnoœci oraz cichej pracy.

WSTÊP
Niniejsza instrukcja obs³ugi zosta³a po³¹czona z opisem technicznym wentylatora
Sileo, zawiera informacje dotycz¹ce monta¿u, przepisy i uwagi niezbêdne dla
zapewnienia prawid³owej i bezpiecznej eksploatacji wentylatora.

PRZEZNACZENIE
Wentylator Sileo przeznaczony jest do wentylacji pomieszczeñ mieszkalnych i
obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Zosta³ on zaprojektowany z przeznaczeniem do
monta¿u na œcianach lub w suficie. (Patrz rys. 2-4).
Wentylator zosta³ wyposa¿ony w zawór zwrotny, który uniemo¿liwia przep³yw
powietrza do pomieszczenia gdy wentylator jest wy³¹czony.

ZESTAW
Zestaw zawiera:
wentylator - 1 szt.;
wkrêty z ko³kami rozporowymi - 4 szt.;
wkrêtak z tworzywa (dla modeli z wy³¹cznikiem czasowym) - 1 szt.;
instrukcjê ob³ugi;
pude³ko.

Konstrukcja wentylatora jest ci¹gle doskonalona, dlatego niektóre modele mog¹
ró¿niæ siê od opisanych w tej dokumentacji technicznej.
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PODSTAWOWE PARAMETRY
Oznaczenia wentylatora, wersje wyposa¿enia, parametry, wygl¹d zewnêtrzny,
wymiary zewnêtrzne i po³¹czeniowe podano w tabelach 1, 2, 3 oraz na rys. 1.

Tabela 1
Typ

Maksymalna
wydajnoœæ
powietrza, m3/h

Sileo 100

97

Moc znamionowa,
W

Czêstotliwoœæ
obrotów, min-1

Poziom ha³asu,
dBA

7.5

2165

25

Wersje wyposażenia wentylatora podano w tabeli 2.
Tabela 2
Typ

Wy³¹cznik

Wy³¹cznik
czasowy

Czujnik
wilgotnoœci

Czujnik
ruchu

Sileo 100
Sileo 100 S
Sileo 100 T
Sileo 100 ST
Sileo 100 H
Sileo 100 SH
Sileo 100 IR

Wy³¹cznik (S) - wbudowany wy³¹cznik sznurowy;
Wy³¹cznik czasowy (T) - opóŸnienie wy³¹czenia od 2 do 30 minut;
Czujnik wilgotnoœci (H) - poziom, przy którym uruchamia siê wentylator od 60% do 90%;
Czujnik ruchu (IR) - strefa dzia³ania 1-4 metry i k¹t pola widzenia do 100°

Wentylator nie zak³óca pracy urz¹dzeñ radiowych, telewizyjnych i wideo.
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Tabela 3
Typ
Sileo 100

Wymiary, mm
a

b

c

d

e

Masa,
kg

158

136

81

100

26

0,56

Rysunek 1

ZASADY U¯YTKOWANIA
Wentylator jest przeznaczony dla pod³¹czenia do sieci jednofazowej pr¹du
zmiennego o napiêciu 230 V i czêstotliwoœci 50 Hz.
Przeznaczony do d³ugotrwa³ej pracy bez od³¹czenia od sieci.
Kierunek przep³ywu powietrza musi odpowiadaæ kierunkowi strza³ki na obudowie
wentylatora.
Wentylatory mog¹ byæ eksploatowane w temperaturze otoczenia od
+1°C do +45°C.
Produkt nale¿y do II klasy ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.
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ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z pod³¹czeniem, obs³ug¹ i remontem produktu
nale¿y wykonywaæ tylko przy od³¹czonym napiêciu.
Obs³ugê i monta¿ mog¹ przeprowadzaæ tylko osoby upowa¿nione do samodzialnej
pracy z urz¹dzeniami elektrycznymi do 1000 V, po zapoznaniu siê z niniejsz¹
instrukcj¹ eksploatacji.
Sieæ jednofazowa do której produkt zostanie pod³¹czony musi odpowiadaæ
obowi¹zuj¹cym normom. Instalacja sta³a powinna byæ wyposa¿ona w
automatyczny bezpiecznik sieci. Pod³¹czenie nale¿y dokonywaæ przez wy³¹cznik
automatyczny wbudowany do instalacji sta³ej. Odstêp miêdzy stykami wy³¹cznika
na wszystkich biegunach powinien wynosiæ nie mniej ni¿ 3 mm.
Przed monta¿em nale¿y przekonaæ siê o braku widocznych uszkodzeñ wirnika
³opatkowego, obudowy, kratki, oraz ¿e w przep³ywowej czêœci obudowy brak
obcych elementów, które mog¹ uszkodziæ lopatki wirnika.
Zabrania siê u¿ytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz
dokonywania jakichlkolwiek modyfikacji i dopracowañ.
Produkt nie jest przeznaczony do u¿ytkowania przez dzieci, które powinny
pozostawaæ pod nadzorem osób doros³ych.
Nale¿y wyeliminowac niebezpieczeñstwo cofania siê spalin z szybu kominowego
oraz nie dopuszcza siê stosowania w pomieszczeniach z urz¹dzeniami grzewczymi
o otwartej komorze spalania. Œrodowisko pracy nie mo¿e zawieraæ py³u i innych
domieszek sta³ych, substancji lepkich i materia³ów w³óknistych.
Zabrania siê u¿ywania produktu w œrodowisku zawieraj¹cym sk³adniki lub opary
palne, takie jak: alkohol, benzyna, œrodki owadobójcze itp..
Nie zamykaæ i nie zas³aniaæ otworu ss¹cego i wylotowego wentylatorw aby nie
zak³ócaæ optymalnego przep³ywu powietrza.
Nie stawiaæ na nim ¿adnych przedmiotów.
Spe³nienie wymagañ tej instrukcji obs³ugi zapewni d³ugi okres przydatnoœci
produktu.
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INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Wentylator jest przeznaczony do monta¿u na œcianie lub w suficie, z pod³¹czeniem
do szybu wentylacyjnego lub okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego
(max. 1,5 mb w poziomie), o odpowiedniej œrednicy dla odprowadzenia powietrza
wyci¹ganego (rys. 2-4).
Kolejnoœæ monta¿u wentylatora przedstawiono na rys. 5-13.
Schematy pod³¹czenia do instalacji elektrycznej przedstawiono na rys. 14-20.
Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4
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Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 9
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Rysunek 10

Rysunek 11

Rysunek 12

Rysunek 13
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SCHEMATY PODŁĄCZENIA I WYKRES PRACY WENTYLATORA
Rysunek 14

N L

QF

S

N L LT

N L

QF

N L LT

SILEO 100

S

Wentylator nie pracuje

Wy³¹cznik
w³¹czony
Wentylator
pracuje

Wy³¹cznik
wy³¹czony
S

S - wy³¹cznik zewnêtrzny
QF - wy³¹cznik automatyczny

SILEO 100 S

N L LT

QF

Rysunek 15
Wentylator nie pracuje

Poci¹gn¹æ
wy³¹cznik sznurkowy
Wentylator
pracuje

QF - wy³¹cznik automatyczny
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Poci¹gn¹æ
wy³¹cznik sznurkowy

Rysunek 16

SILEO 100 T

N L LT

S

N L

QF

N L LT

S

N L

QF

-

T

2min

Wy³¹cznik
w³¹czony
Wentylator
pracuje

Wy³¹cznik
wy³¹czony

+

30min

Wentylator nie pracuje

Uruchomienie wy³¹cznika
czasowego (2...30 minut)

S

S - wy³¹cznik zewnêtrzny
QF - wy³¹cznik automatyczny
Rysunek 17

SILEO 100 ST

Wentylator nie pracuje

-

T

2min

N L LT

QF

+

30min

Poci¹gn¹æ
wy³¹cznik sznurkowy
Wentylator
pracuje

Poci¹gn¹æ
wy³¹cznik sznurkowy

QF - wy³¹cznik automatyczny
Uruchomienie wy³¹cznika
czasowego (2...30 minut)
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Rysunek 18

SILEO 100 H

-

T

2min

-

+

H

60%

30min

S

N L LT

QF

N L

N L

N L LT

S

QF

+

90%

S

S - wy³¹cznik zewnêtrzny
QF - wy³¹cznik automatyczny
Wentylator nie pracuje

Wy³¹cznik
w³¹czony
nie

Wilgotnoœæ przekracza
górn¹ wartoœæ
progow¹

tak
Wentylator
pracuje
Wentylator
pracuje

Wy³¹cznik
wy³¹czony

Wilgotnoœæ przekracza
doln¹ wartoœæ progow¹
nie
Uruchomienie wy³¹cznika
czasowego (2...30 minut)

Wilgotnoœæ przekracza
górn¹ wartoœæ
progow¹

tak

Wentylator
pracuje
Wilgotnoœæ przekracza
doln¹ wartoœæ progow¹
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Rysunek 19

SILEO 100 SH

-

N L LT

QF

T

2min

+

30min

-

H

60%

+

90%

QF - wy³¹cznik automatyczny

Wentylator nie pracuje

Poci¹gn¹æ
wy³¹cznik sznurkowy
nie

tak

Wilgotnoœæ przekracza
górn¹ wartoœæ
progow¹

Wentylator
pracuje
Wentylator
pracuje

Poci¹gn¹æ
wy³¹cznik sznurkowy

Wilgotnoœæ przekracza
doln¹ wartoœæ progow¹
nie
Uruchomienie wy³¹cznika
czasowego (2...30 minut)

Wilgotnoœæ przekracza
górn¹ wartoœæ
progow¹

tak

Wentylator
pracuje
Wilgotnoœæ przekracza
doln¹ wartoœæ progow¹
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Rysunek 20

SILEO 100 IR

N L LT

QF

Wentylator nie pracuje

Odnotowano ruch

Wentylator
pracuje
-

T

2min

+

Ruch zosta³
wstrzymany
30min

QF - wy³¹cznik automatyczny

UWAGA!
Uk³ad wy³¹cznika czasowego jest pod napiêciem sieciowym.

Uruchomienie wy³¹cznika
czasowego (2...30 minut)

Rysunek 21

Regulacje wykonywaæ tylko po od³¹czeniu
wentylatora od sieci.
Zestaw wentylatora zawiera specjalny
wkrêtak z tworzywa do regulacji
ustawieñ wentylatora.
Skorzystajcie z niego, jeœli chcecie
zmieniæ czas opóŸnienia wy³¹czenia
wentylatora lub ustawiæ wartoœci
progowe poziomu wilgotnoœci.

U¿ycie wkrêtaka metalowego, no¿a itp.
do regulacji mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia p³ytki elektronicznej.
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H

60%

-

+

90%

T

2min

+

30min

OBSŁUGA TECHNICZNA
Obs³ugê technioczn¹ wentylatora nale¿y wykonywaæ tylko po od³¹czeniu go od sieci.
Obs³uga techniczna polega na okresowym oczyszczaniu powierzchni wentylatora
z kurzu i zabrudzeñ.
Przed oczyszczeniem wentylatora jego powierzchniê nale¿y przetrzeæ za pomoc¹
miêkkiej tkaniny lub pêdzelka, zwil¿onego w ciep³ej wodzie z myd³em, nastêpnie
przetrzeæ powierzchnie do sucha (rys. 22-27).
Nale¿y zwracaæ uwagê, aby p³yn nie dosta³ siê do silnika elektrycznego lub innych
czêœci elektrycznych.
Rysunek 22

Rysunek 23

Rysunek 24
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Rysunek 25

Rysunek 26

Rysunek 27

PRZEPISY DOTYCZ¹CE TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA
Transportowanie mo¿e odbywaæ siê w opakowaniu producenta ka¿dym typem
transportu. Produkt nale¿y przechowywaæ w opakowaniu producenta w
temperaturze otoczenia od +50C do +400C, wilgotnoœæ wzglêdna powietrza nie
powinna przekraczaæ 80%.
W pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania produktu nie mo¿e
znajdowaæ siê kurz, opary kwasów i alkaidów powoduj¹cych korozjê.
UTYLIZACJA
Po zakoñczeniu terminu eksploatacji produkt podlega oddzielnej utylizacji.
Produkt zawiera materia³y nadaj¹ce siê do powtórnego wykorzystania oraz
sk³adniki, które nie mog¹ byæ utylizowane ze zwyk³ymi odpadami komunalnymi.
Utylizacja produktu po zakoñczeniu jego terminu eksploatacji powinna odbywaæ
siê zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym wyrób ten by³ eksploatowany.
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GWARANCJE PRODUCENTA
Wentylatory spe³niaj¹ wymagania europejskich norm i standardów, dyrektywy
dotycz¹cej sprzêtu niskonapiêciowego i kompatybilnoœci elektromagnetycznej.
Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ oœwiadczamy, i¿ niniejszy produkt odpowiada
postanowieniom Dyrektywy Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
2004/108/EC, 89/336/EEC, postanowieniom Dyrektywy niskonapiêciowej
wymienionej Rady 2006/95/EC, 73/23/EEC, tak¿e wymaganiom w zakresie
oznakowania CE Dyrektywy 93/68/EEC w zakresie identycznoœci ustawodawstwa
Pañstw-cz³onków, dotycz¹cego zgodnoœci elektromagnetycznej w sprawie urz¹dzeñ
elektrycznych, stosowanych w zadanych klasach napiêcia.
Wg poziomu ochrony wyroby nale¿¹ do podwójnej klasy izolacji i odpowiadaj¹
IP 45.
Wentylator nie wymaga uziemienia.
Producent gwarantuje normaln¹ pracê wentylatora w okresie piêciu lat od dnia
sprzeda¿y w sieci handlowej, pod warunkiem zachowania wymagañ przepisów w
zakresie trasnportu, magazynowania, monta¿u i eksploatacji.
W przypadku naruszenia dzia³ania wentylatora z winy producenta w okresie
gwarancyjnym konsumentowi przys³uguje prawo do wymiany wentylatora.
W przypadku braku odnotowania faktu sprzeda¿y okres gwarancyjny jest liczony
od chwili produkcji.
W celu wymiany produktu nale¿y zwróciæ siê do sprzedawcy.
PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u uszkodzeñ, które wynik³y
wskutek u¿ycia wentylatora nie zgodnie z przeznaczeniem lub brutalnej ingerencji
mechanicznej.
W³aœciciel wentylatora powinien dzia³aæ zgodnie z instrukcj¹.
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KARTA GWARANCYJNA

KARTA GWARANCYJNA
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SILEO
SILEO
SILEO
SILEO
SILEO
SILEO
SILEO

100
100
100
100
100
100
100

S
T
H
ST
SH
IR

Wentylator nadaje siê do eksploatacji

DATA SPRZEDA¯Y

SPRZEDAWCA

DATA PRODUKCJI

ZNAK ODBIORCZY

SILEO PL

