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CZ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY
návod k použití

model
VENTS Quiet
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Všechny úkony spojené s pøipojením, seøízením, údržbou a opravami výrobku se smí provádìt pouze pøi  vypnutí pøístroje z elektrické sítì. 
Servis a montáž smí vykonávat osoby oprávnìné k individuální práci na elektrických pøístrojích až do 1000V, po prostudování tohoto návodu.
Jednofázová sí• , k níž se pøipojuje výrobek musí splòovat platné pøedpisy.

Pevné pøipojení musí být vybaveno jistièem. Pøipojení se provede prostøednictvím vypínaèe QF  integrovaného do pevného pøipojení. 
Vùle mezi kontakty vypínaèe na všech pólech musí být nejménì 3 mm.

Pøed instalací se ujistìte, že nejsou žádné viditelné známky poškození obìžného kola, tìla ventilátoru, møížky, a že uvnitø ventilátoru nejsou 
žádné cizí pøedmìty, které by mohly poškodit lopatky obìžného kola.

Pøi instalaci ventilátoru se vyhnìte  stlaèení tìla ventilátoru! 

Deformace tìla ventilátoru by mohla zpùsobit zasekávání obìžného (lopatkového) kola a zvýšení hluku.

Výrobek není urèen k použití dìtmi nebo osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s absencí 
zkušeností nebo znalostí, aniž by byly doprovázeny osobou zodpovìdnou za jejich bezpeènost nebo zaškoleny do použití zaøízení.

Dìti si nesmí s výrobkem hrát.

Uèiòte opatøení k zabránìní prùniku kouøe, emise oxidu uhlièitého a dalších spalin do místnosti pøes otevøené komíny nebo jiné pøístroje požární 
ochrany, stejnì jako k vylouèení možnosti zpìtného toku plynù od spotøebièù, které používají plyn nebo otevøený plamen.

Pøeèerpávaný vzduch nesmí obsahovat prach nebo další tvrdé neèistoty a lepkavé látky a vláknité materiály.

Nepoužívejte výrobek, pokud pøepravované médium obsahuje hoølavé látky nebo páry, jako napøíklad alkohol, benzín, insekticidy, atd.
Nezakrývejte sací a vypouštìcí otvory výrobku, aby  nedošlo k narušení optimálního proudìní vzduchu. 

Neseïte na výrobku a nepokládejte na nìj pøedmìty. 

Dodržujte požadavky tohoto uživatelského manuálu pro zabezpeèení trvalé bezporuchové práce ventilátoru.

POZOR!

Na konci své životnosti  je výrobek pøedmìtem samostatného sbìru.

Nelikvidujte výrobek spolu s netøídìným komunálním odpadem.



KOMPLETACE
1. Ventilátor - 1 ks;
2. Šrouby a hmoždinky - 4 ks.;
3. Plastový šroubovák - 1 ks. (pouze pro modely s èasovaèem);
4. Návod k použití;
5. Obalová krabice.

STRUÈNÝ POPIS
Výrobek je axiální ventilátor pro aspiraèní ventilaci malých a støedních prostor.
Ventilátor je vyroben z bílého plastu. Ventilátor je urèen pro  potrubí o prùmìru 100, 125 a 150 mm; 
Ventilátory o prùmìru 100 a 125 mm jsou vybaveny jednorychlostním motorem; 
ventilátor o prùmìru 150 mm je vybaven dvourychlostním motorem.
VENTS 150 Quiet Extra - ventilátor je vybaven vysoce  výkonným motorem.
Ventilátor je vybaven zpìtnou klapkou, jež brání zpìtnému proudìní vzduchu pøi vypnutém ventilátoru. 

VENTS 100/125/150 Quiet  základní model. 
VENTS  100/125/150 Quiet V  vybaven tahovým vypínaèem. 
VENTS  100/125/150* Quiet T  vybaven èasovaèem se zpoždìním vypínání  na 2 až 30 minut. 
VENTS  100/125/150* Quiet VT  vybaven tahovým vypínaèem a èasovaèem se zpoždìní vypínání na 2 až 30 minut.
VENTS  100/125/150* Quiet TP  vybaven èasovaèem se zpoždìním vypínání na 2 až 30 minut a snímaèem pohybu s funkèní zónou 1-4 metrù 
a zorným úhlem do 100°.
VENTS  100/125/150* Quiet TH  vybaven èasovaèem se zpoždìním vypínání na 2 až 30 minut a snímaèem vlhkosti  (60-90%).
VENTS  100/125/150* Quiet VTH  vybaven tahovým vypínaèem, èasovaèem se zpoždìním vypínání na 2 až 30 minut a snímaèem vlhkosti  
(60-90%).

* - ventilátor VENTS 150 Quiet T/TH/VT/VTH je dodateènì vybaven èasovaèem zpoždìní zapnutí od 0 do 2 minut.

PRAVIDLA PROVOZU
Ventilátor je navržen pro provoz v síti støídavého napìtí  220-240 V, 50/60 Hz.  
Model 12 V je navržen pro  pøipojení k síti 12, 50 Hz nebo pomocí transformátoru TRF 220/12-25 (volitelnì) k sítí 220-240, 50 Hz.
Smìr proudìní vzduchu se musí shodovat se smìrem šipky na krytu ventilátoru.
Ventilátor je urèen pro provoz pøi teplotách v rozmezí od +1 °C do +45 ° C.
Úroveò ochrany pøed pøístupem k nebezpeèným èástem a prùnikem vody je - 

Pro ventilátor není nutné uzemnìní.

IP 45 (100/125/150 Quiet), IP X5 (150 Quiet Extra).
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Pøed instalací výrobku si pozornì pøeètìte tento uživatelský manuál.
Dodržení požadavkù uživatelského manuálu pøispívá k zabezpeèení spolehlivého provozu výrobku bìhem 
celé doby jeho životnosti. Uschovejte uživatelský manuál po celou dobu životnosti výrobku, protože v 
nìm jsou obsaženy požadavky na údržbu výrobku.

CZ
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INSTALACE
Ventilátor je vyroben pro vertikální a horizontální montáž a pøipojení k ventilaènímu otvoru nebo vzduchovodu s pøíslušným prùmìrem (obr. 2).  
Pozor! Pøi vertikální montáži ventilátoru je nutno zabezpeèit ochranu proti prùniku srážek a kondenzátu do ventilátoru. Instalace ventilátoru s 
pøímým vypouštìním vzduchu vzhùru je zakázána (obr. 3).
Postup montáže ventilátoru je uveden na obr. 4-12.
Schémata pro  pøipojení k elektrické síti jsou uvedeny na obr. 13-16, 18-20, 23-29.

Pozor! Jen pro 150 Quiet a 150 Quiet V.
Není povoleno souèasné napájení na svorky1 a 2 (obr. 21)! Zpùsobí to selhání ventilátoru. 
Volba režimu fungování ventilátoru 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP  je uvedena na obr. 22.
Indikace práce ventilátoru 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP je uvedena na obr. 31.
Nastavení èasu èasovaèe zpoždìní zapnutí a vypnutí a rovnìž nastavení prahové hodnoty vlhkosti je uvedeno na obr. 17, 30.

Pozor!  Jen pro 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP. 
Pokud v dobì èinnosti èasovaèe zpoždìní zapnutí (od 0 do 120 sekund) došlo k ukonèení události, jež zpùsobila jeho spouštìní (reakci), jako:
zastavení podání napájení na vstupní svorku 1;
zastavení pohybu v místnosti;
snížení úrovnì vlhkosti pod stanovenou hodnotu,
zùstane ventilátor v pøedchozím pracovním režimu.

TECHNICKÁ ÚDRŽBA
Údržbáøské  práce je nutno provádìt nejménì jednou za pùl roku.
Pro èištìní používejte mìkký hadøík nebo štìteèek (obr. 32-37).
POZOR! Je nutno zabránit prùniku kapaliny k elektrickým prvkùm.
Po oèištìní vytøete povrchy ventilátoru do sucha. 

PRAVIDLA PRO PØEPRAVU A SKLADOVÁNÍ
Výrobek se musí pøepravovat v obalu výrobce jakýmkoliv dopravním prostøedkem. 
Výrobek se musí skladovat v obalu výrobního podniku pøi teplotì okolního vzduchu +5 °C až +40 °C a pøi relativní vlhkosti vzduchu nejvíce 80%.
Ve skladovací místnosti se nesmí vyskytovat prach, ani páry kyselin a alkálií zpùsobujících korozi.

CZ
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ZÁRUKA VÝROBCE
Ventilátor je vyroben v podniku PRIVÁTNÍ AKCIOVÁ SPOLEÈNOST Ventilation Systems, soukromá akciová spoleènost (dále jen - výrobní podnik).

Výrobce stanoví záruèní lhùtu provozu ventilátoru po dobu 60 mìsícù ode dne prodeje v maloobchodní prodejní síti a to za podmínky splnìní 
uživatelem pravidel pro pøepravu, skladování, montáž a provoz ventilátoru.

V pøípadì vyskytnutí poruch funkènosti ventilátoru bìhem záruèní provozní lhùty vinou výrobce  má uživatel nárok na bezplatné odstranìní závad 
na ventilátoru a provedení záruèních oprav výrobcem.

Záruèní oprava spoèívá  v provedení úkonù souvisejících s odstranìním vad na ventilátoru pro zabezpeèení možnosti použití tohoto ventilátoru 
v souladu s jeho úèelem bìhem záruèní provozní lhùty. 

Odstranìní vad se provádí prostøednictvím výmìny nebo opravy souèástí  ventilátoru nebo jednotlivých  dílù takového ventilátoru. 

Záruèní opravy nezahrnují:
- pravidelnou technickou údržbu;
- montáž/demontáž ventilátoru;
- nastavení ventilátoru.

K provedení záruèních oprav musí uživatel pøedložit ventilátor, uživatelský manuál se záznamem o datu prodeje a doklad o zaplacení, jež 
potvrzuje nákup ventilátoru.

Model ventilátoru musí odpovídat modelu uvedenému v uživatelském manuálu.

Ve všech záležitostech záruèního servisu, oprav a výmìny kontaktujte prodejce.

Záruka se nevztahuje na dále uvedené pøípady:
neposkytnutí ventilátoru v kompletu jak je uveden v uživatelském manuálu, vèetnì uživatelem demontovaných souèástek ventilátoru;
model neodpovídá údajùm uvedeným na obalu ventilátoru a v uživatelském manuálu;
nepravidelná technická údržba ventilátoru;
existence vnìjšího poškození tìla ventilátoru a vnitøních agregátù ventilátorù (za poškození nejsou považovány nejsou vnìjší zmìny ventilátoru 
nezbytné k jeho montáži);
provedení zmìn do konstrukce ventilátoru nebo provedení dopracování ventilátoru;
výmìna a použití souèástek, dílù a komponentù ventilátoru, jež nejsou výrobcem stanoveny; 
používání ventilátoru v rozporu s úèelem, pro který byl navržen;
narušení pravidel montáže ventilátoru;
narušení pravidel provozu ventilátoru, rovnìž varování uvedených v uživatelském manuálu (vèetnì varování uvedených jak v textu uživatelského 
manuálu, tak na grafických kresbách, obrázcích, v tabulkách uživatelského manuálu, napøíklad «neprovozovat v tomto prostoru» nebo jiné);

CZ
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pøipojení ventilátoru k síti s napìtím vìtším, než je stanoveno v uživatelském manuálu;
selhání ventilátoru v dùsledku napì• ových skokù v elektrické síti;
provedení samostatných  oprav ventilátoru;
provádìní oprav osobami výrobcem k tomu neoprávnìnými ;
vypršení záruèní doby provozu ventilátoru;
porušením stanovených pravidel  pøepravy ventilátoru;
porušením  pravidel  skladování ventilátoru;
protiprávní jednání tøetích osob vùèi ventilátoru;
selhání ventilátoru v dùsledku vzniku okolností vyšší moci (požár, povodeò, zemìtøesení, válka, váleèné akce jakéhokoliv druhu, blokáda apod.);
absence plomb, pokud byla jejich existence stanovena uživatelským manuálem;
neposkytnutí uživatelského manuálu se záznamem data prodeje;
absence záruèního listu;
absence fakturaèního dokladu potvrzujícího koupi ventilátoru.

DODRŽUJTE POŽADAVKY TOHOTO UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU K ZABEZPEÈENÍ TRVALÉ BEZPORUCHOVÉ PRÁCE VENTILÁTORU. 

REKLAMACE UŽIVANELE SE PROJEDNÁVAJÍ PO PØEDLOŽENÍ  VENTILÁTORU, FAKTURÁÈNÍHO DOKLADU  A UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU 
SE ZÁZNAMEM O DATU PRODEJE.

 
Konstrukce ventilátorù se neustále zdokonaluje,  proto se nìkteré modely  mohou lišit od popsaných v tomto návodu.

CZ
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Ventilátor nefunguje

Ventilátor 
funguje

Spínaè se 
spojil

Spínaè se 
rozpojil
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Za úèelem nastavení èasu zpoždìní vypnutí ventilátoru 
otoète knoflíkem potenciometru T po smìru hodinových ruèièek pro 
zvýšení a proti smìru hodinových ruèièek pro snížení èasu zpoždìní, 
od 2 do 30 minut. 

Bude-li zapotøebí regulace prahu vlhkosti, otoète regulaèní 
knoflík potenciometru H ve smìru hodinových ruèièek pro zvìtšení  
a v opaèném smìru pro zmenšení èíselného ukazatele aktivace 
snímaèe vlhkosti, od 60% do 90%. 

Pozor! Schéma èasového spínaèe je pod sí• ovým napìtím. 
Provádìjte jeho nastavení jen  po odpojení ventilátoru od sítì. 
V kompletní dodávce je zahrnut speciální plastový šroubovák k 
provádìní zmìn nastavení ventilátoru. Používejte ho, když potøebujete 
zmìnit dobu zpoždìní vypnutí ventilátoru nebo prahovou hodnotu 
vlhkosti. 
Nepoužívejte kovový šroubovák, nùž a ostatní kovové pøedmìty, 
protože tím mùžete poškodit plošný spoj.
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Volba pracovního režimu pro ventilátory 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP se provádí zapnutím pøepínaèe DIP do urèité 
polohy. Používejte k pøepínání polohy pøepínaèe DIP plastový šroubovák, jež je souèástí kompletu ventilátoru.

Režim 1 (jednorychlostní režim) 
Ve výchozím nastavení je ventilátor vypnut. Pøi aktivaci snímaèù nebo vypínaèe ventilátor zaène fungovat na 1.rychlosti. 
Režim 2 (jednorychlostní režim)
Ve výchozím nastavení je ventilátor vypnut. Pøi aktivaci snímaèù nebo vypínaèe ventilátor zaène fungovat na 2.rychlosti. 
Režim 3 (dvourychlostní režim)
Ve výchozím nastavení ventilátor pracuje na 1.rychlosti. Pøi aktivaci snímaèù nebo vypínaèe se ventilátor pøepne na 
2. ychlost. 
Režim 4 (dvourychlostní režim)
Ve výchozím nastavení je ventilátor vypnut. Pøi aktivaci vypínaèe zaène ventilátor fungovat na 1.rychlosti, pøi aktivaci
 snímaèe vlhkosti ventilátor zaène fungovat (pøepojí se) na 2. rychlosti.
Režim 5 (dvourychlostní režim)
Ve výchozím nastavení je ventilátor vypnut. Pøi aktivaci vypínaèe nebo snímaèe vlhkosti  zaène ventilátor fungovat na 
1. rychlosti. Pokud bìhem fungování na 1. rychlosti nastala druhá událost (došlo k aktivaci vypínaèe nebo snímaèe 
vlhkosti), pak se ventilátor pøepne na 2. rychlost.

POZOR! Ve výchozím nastavení je nastaven 1. pracovní režim.
V dobì montáže ventilátoru nebo v dobì jeho provozu je možné zvolit jiný pracovní režim. Nastavení pøepínaèe DIP 
do jakékoliv jiné polohy, než jsou uvedeny v tabulce, zpùsobí vznik havarijního režimu ventilátoru. Indikátor bliká 
èervenì. V tomto pøípadì odpojte ventilátor od elektrické sítì a nastavte pøepínaè DIP do správné polohy. 

150 Quiet T, 150 Quiet TH, 150 Quiet VT, 150 Quiet VTH, 150 Quiet TP

150 Ouiet T

150 Ouiet TH

150 Ouiet VTH

150 Ouiet VT

150 Ouiet TP

Režim 1 Režim 2 Režim 3 Režim 4 Režim 5
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Spínaè se rozpojil bìhem 
fungování èasovaèe zpoždìní 

zapnutí

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Spínaè se 
rozpojil

Spínaè se 
rozpojil

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti
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Bìhem fungování èasovaèe 
zpoždìní zapnutí se pohyb 

zastavil

Ventilátor nefunguje

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Je detekován 
pohyb

Pohyb se 
zastavil

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

150 Quiet TP

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

anone

Režim 1 Režim 2 Režim 3

Ventilátor nefunguje

Je detekován 
pohyb

Je detekován 
pohyb

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

ne neano anoBìhem fungování èasovaèe 
zpoždìní zapnutí se pohyb 

zastavil

Bìhem fungování èasovaèe 
zpoždìní zapnutí se pohyb 

zastavil

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Pohyb se 
zastavil

Pohyb se 
zastavil

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti
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ON

1 2 3 4

150 Quiet TH, 150 Quiet VTH

150 Quiet TH 150 Quiet VTH

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Ventilátor nefunguje

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

Anone

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Spínaè se rozpojil v dobì fungování 
èasovaèe zpoždìní 

zapnutí

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Spínaè se 
spojil

Spínaè se 
rozpojil

Režim 1

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

ne

ne

ne

Ano

Ano

Ano
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ON

1 2 3 4

150 Quiet TH, 150 Quiet VTH

150 Quiet TH 150 Quiet VTH

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Ventilátor nefunguje

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

anone

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Spínaè se rozpojil v dobì 
fungování èasovaèe zpoždìní 

zapnutí

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Spínaè se 
spojil

Spínaè se 
rozpojil

Režim 2

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

ne

ne

ne

ano

ano

ano
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ON

1 2 3 4

150 Quiet TH, 150 Quiet VTH

150 Quiet TH 150 Quiet VTH

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Vlhkost je vyšší 
tanovené prahové 

hodnoty

anone

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Spínaè se rozpojil v dobì 
fungování èasovaèe zpoždìní 

zapnutí

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Spínaè se 
spojil

Spínaè se 
rozpojil

Režim 3

Vlhkost je vyšší 
tanovené prahové 

hodnoty

Vlhkost je vyšší 
tanovené prahové 

hodnoty

ne

ne

ne

ano

ano

ano
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ON

1 2 3 4

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Ventilátor nefunguje

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

anone

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)
 

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Spínaè se rozpojil v dobì 
fungování èasovaèe zpoždìní 

zapnutí

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Spínaè se 
spojil

Spínaè se 
rozpojil

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

150 Quiet TH, 150 Quiet VTH

150 Quiet TH 150 Quiet VTH

Režim 4

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

ne

ne

ne

ano

ano

ano
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ON

1 2 3 4

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

ano

Start èasovaèe zpoždìní 
zapnutí (0...2 minuty)

Spínaè se rozpojil v dobì 
fungování èasovaèe zpoždìní 

zapnutí

Ventilátor nefunguje

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Spínaè se 
spojil

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Start èasovaèe zpoždìní 
vypnutí (2...30 minut)

Spínaè se 
spojil

Spínaè se 
rozpojil

150 Quiet TH, 150 Quiet VTH

150 Quiet TH 150 Quiet VTH

ne

Režim 5

ne

anoVlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty

Vlhkost je vyšší 
stanovené prahové 

hodnoty
ne

ne

ne

ano

ano

ano

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Vlhkost je nižší stanovené 
prahové hodnoty

Ventilátor funguje 
na 1. rychlosti

Ventilátor funguje 
na 2. rychlosti

Spínaè se 
rozpojil
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K nastavení doby zpoždìní zapnutí ventilátoru otoète regulaèním knoflíkem 
potenciometru "Ton" po smìru hodinových ruèièek pro zvýšení a proti smìru hodinových 
ruèièek pro snížení doby zpoždìní pøimìøenì (od 0 do 2 minut).  

Za úèelem nastavení èasu zpoždìní vypnutí ventilátoru otoète knoflíkem 
potenciometru "Toff" po smìru hodinových ruèièek pro zvýšení a proti smìru hodinových 
ruèièek pro snížení èasu zpoždìní, od 2 do 30 minut. 

Bude-li zapotøebí regulace prahu vlhkosti, otoète regulaèní knoflík 
potenciometru H ve smìru hodinových ruèièek pro zvìtšení  a v opaèném smìru pro 
zmenšení èíselného ukazatele aktivace snímaèe vlhkosti, od 60% do 90%. 
 
Pozor!  Schéma èasovaèe je pod sí• ovým napìtím.  Provádìjte nastavení jen po odpojení 
ventilátoru od sítì. Do kompletní dodávky ventilátoru je zahrnut plastový šroubovák pro 
provádìní zmìn nastavení ventilátoru. Používejte ho, když potøebujete zmìnit dobu 
zpoždìní zapnutí-vypnutí ventilátoru nebo prahovou hodnotu vlhkosti.
Nepoužívejte kovový šroubovák, nùž a ostatní kovové pøedmìty k provádìní nastavení, 
protože by tím mohlo dojít k poškození plošného spoje.

Pozor! Pro model 150 Quiet VT, VTH je doporuèené nastavení èasovaèe zpoždìní 
zapnutí - 0 minut (nastavení výrobního závodu).

ON

1 2 3 4

Indikátor

Indikace fungování (jen pro VENTS 150 QUIET T, TH, VT, VTH, TP):

1.  Indikátor bliká zelenì s frekvencí 1krát za 5 sekund - režim fungování ventilátoru pøi 
absenci signálù ze snímaèù nebo z vnìjšího vypínaèe. 

2.  Indikátor bliká zelenì s frekvencí 1krát za 1 sekundu - funguje èasovaè zpoždìní zapnutí.

3.  Indikátor svítí èervenì - režim fungování ventilátoru pøi aktivaci snímaèe vlhkosti nebo 
pohybu.

4. Indikátor svítí zelenì - pracovní režim ventilátoru pøi aktivaci vypínaèe.

5. Indikátor støídavì bliká zelenì a èervenì s frekvencí 1krát za sekundu - funguje èasovaè 
zpoždìní vypnutí.

- +

+-

2min
30min

Toff

-

60%
90%

H
+

+-

2min
0min

Ton

H

Ton

Toff

150 Quiet T, 150 Quiet TH, 150 Quiet VT, 150 Quiet VTH, 150 Quiet TP
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V01-(QUIET)CZ-06
www.ventilation-system.com

POTVRZENÍ O PØEVZETÍ

Ventilátor je uznán jako provozuschopný.

100

Quiet

V

T

TH

TP

12

125

150

Znaèka osoby povìøené pøejímkou.

Datum výroby

Datum prodeje

Prodal

(název obchodního podniku, razítko prodejny)

Quiet
Extra
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