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AIREA - System Wentylacji Mechanicznej Rozproszonej (WMR) typ A
Wentylatory: AIREA 15, 30 i AIREA T1, T2 i T3/7

Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z niniejsz¹ instrukcj¹
obs³ugi. Producent nie mo¿e byæ w ¿adnym wypadku odpowiedzialnym za
szkody wyrz¹dzone osobom lub rzeczom w wyniku u¿ytkowania
urz¹dzenia nie zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u.

Uwagi ogólne
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Instrukcja opisuje jak nale¿y prawid³owo zainstalowaæ urz¹dzenie.

Nie nale¿y stosowaæ go w innym celu i w inny sposób ni¿
zosta³ zaprojekto

Po rozpakowaniu urz¹dzenia upewnij siê ¿e jest kompletne i w
dobrym stanie. W przypadku w¹tpliwoœci zwróæ siê
natychmiast do osoby posiadaj¹cej odpowiednie kwalifikacje.

Nie zostawiaj ¿adnych czêœci opakowania w zasiêgu dzieci.

O ile urz¹dzenie upadnie lub zostanie silne uderzone, zwróæ
siê natychmiast do osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
(sprzedawcy, producenta, importera) aby upewniæ siê, ¿e
urz¹dzenie dzia³a prawid³owo.

U¿ytkowanie urz¹dzenia elektrycznego wymaga
respektowanie kilku podstawowych
nie dotykaæ urz¹dzenia czêœciami cia³a wilgotnymi lub
mokrymi (rêce, stopy)
ni powinno byæ u¿ywane przez dzieci lub osoby
nieodpowiedzialne

Pod³¹cz  urz¹dzenie do sieci tylko gdy:
w³aœciwoœci sieci zasilaj¹cej s¹ zgodne z wymaganiami
okreœlonymi na tabliczce znamionowej urz¹dzenia
pomierzona wytrzyma³oœæ sieci jest wystarczaj¹ca dla
maksymalnego obci¹¿enia wynikaj¹cego z max. mocy
urz¹dzenia.
W przeciwnym razie zwróæ siê do osoby maj¹cej odpowiednie
kwalifikacje.

Zaleca siê aby nie pozostawiaæ urz¹dzenia pod napiêciem
Je¿eli nie jest ono u¿ywane.

Przed przyst¹pieniem do wykonywania czyszczenia lub
jakichkolwiek prac konserwacyjnych od³¹cz urz¹dzenie od
zasilania.

W przypadku z³ego funkcjonowania, anomalii lub
jakiegokolwiek uszkodzenia, od³¹cz urz¹dzenie od zasilania i
jak najszybciej zwróæ siê do osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. W przypadku koniecznoœci reperacji, wymagaj
zastosowania oryginalnych czêœci.

wany.

zasad:
-

-

-

-

*   Je¿eli zachodzi potrzeba zdemontowania urz¹dzenia, nale¿y
odci¹æ zasilanie (wy³¹czyæ bezpiecznik) a nastêpnie od³¹czyæ
wentylator od linii zasilaj¹cej. Na przewodach zasilaj¹cych
zaleca siê za³o¿yæ tymczasowo kostkê ³¹czeniow¹.
Umieœæ wentylator w bezpiecznym miejscu, poza zasiêgiem
dzieci i innych osób postronnych.

o jakiego pod³¹czony jest wentylator
powinno byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami (IEC 64), w
czêœci dotycz¹cej tego rodzaju wentylatorów.

*  Zasilanie elektryczne d

Ostrze¿enia szczególne

Zainstalowanie urz¹dzenia nale¿y powierzyæ osobie maj¹cej
odpowiednie kwalifikacje.

*  Urz¹dzenie zosta³o skonstruowane zgodnie z regu³ami sztuki z
jednoczesnym zastosowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych
urz¹dzeñ elektrycznych.

*  Urz¹dzenie spe³nia dyrektywê EMC 89/336/CEE w zakresie
kompatybilnoœci elektromagnetycznej.

*  Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w temperaturze otoczenia powy¿ej 40

*  Nie wystawiaæ urz¹dzenia na bezpoœrednie dzia³ania deszczu, s³oñca,
œniegu itp.

*  Stosowaæ urz¹dzenie tylko w pomieszczeniach os³oniêtych.
*  Nie zanurzaæ urz¹dzenia lub jego czêœci w wodzie lub innych p³ynach,

za wyj¹tkiem przypadków zwi¹zanych z jego czyszczeniem lub
konserwacj¹.

* W czasie okresowego czyszczenia lub konserwacji nale¿y sprawdziæ
stan urz¹dzenia.

*  Dla unikniêcia ryzyka po¿aru, nale¿y unikaæ stosowania urz¹dzenia w
pomieszczeniach w których wystêpuj¹ substancje ³atwo palne lub ich
opary takie jak alkohol, ins

*  Strumieñ powietrza przechodz¹cy przez wentylator powinien byæ wolny
od t³uszczy, sadzy, oparów chemicznych i czynników koroduj¹cych,
oraz oparów ³atwopalnych lub wybuchowych ( w przypadku
wystêpowania takich warunków nale¿y zwróciæ siê do
wyspecjalizowanego sprzedawcy który pomo¿e dopraæ odpowiedni
wentylator)

*  Urz¹dzenie powinno byæ po³¹czone z zasilaniem elektrycznym poprzez
wy³¹cznik dwubiegun

*  Dla zapewnienia optymalnej pracy urz¹dzenia nie nale¿y w ¿aden
sposób przes³aniaæ wlotu i wylotu powietrza z wentylatora.

* W przypadku pod³¹czenia wentylatora do przewodu wentylacyjnego
nale¿y upewniæ siê ¿e jest on dro¿ny i w dobrym stanie.

*  Dla zapewnienia optymalnej pracy wentylatora nale¿y zainstalowaæ go
na wysokoœci co najmniej 2,30m od pod³ogi lub 20 cm poni¿ej stropu.

*  Dla zapewnienia w³aœciwej pracy wentylatora nale¿y zapewniæ dop³yw
œwie¿ego p

*  Je¿eli w tym samym lokalu w którym zainstalowano urz¹dzenie,
znajduje siê urz¹dzenie grzewcze nie maj¹ce zamkniêtej komory
spalania ( gazowy podgrzewacz wody, kuchnia gazowa, kominek, itp.)
nale¿y upewniæ siê ¿e dop³yw œwie¿ego powietrza z zewn¹trz lokalu jest
wystarczaj¹cy dla zapewnienia w³aœciwego procesu spalania a co za
tym idzie zapewnia w³aœciw¹ pracê tych urz¹dzeñ grzewczych.

*   Nie nale¿y stosowaæ niniejszego wentylatora jako aktywatora procesu
spalania w podgrzewa

*   Jest zabronione odprowadzanie powietrza wyci¹ganego przez
wentylator do komina dymowego odprowadzaj¹cego spaliny.

* Wentylator nale¿y pod³¹czyæ do odrêbnego przewodu wentylacyjnego (
s³u¿¹cego tylko jemu ) lub skierowaæ wylot powietrza z wentylatora
bezpoœrednio na zewn¹trz.
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ektycydy, benzyna itp.
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owy (co najmniej) z rozwarciem styków pow.
3mm.

owietrza do pomieszczenia.

czach wody, kuchniach gazowych, kominkach itp.
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Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urz¹dzeñ bez uprzedzenia

Charakterystyka:
Zasilanie: 230 V, 50 Hz: silnik z ³o¿yskami kulkowymi samosmaruj¹cymi,obudowa z tworzywa sztucznego - bia³a
Izolacja elektryczna: II klasa, IP XP
Gwarancja: 2 lata

Monta¿
Wyrzutnia:

Œrednica kana³u:

: na murze lub na suficie
bezpoœrednio przez mur (nale¿y zastosowaæ na murze zew.

os³onê VO 100A) lub za pomoc¹ przewodu kominowego - nie ³¹czyæ do
wspólnego kana³u went.

F 100
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AIREA - System Wentylacji Mechanicznej Rozproszonej (WMR) typ A
Wentylatory: AIREA 15, 30 i AIREA T1, T2 I T3/7

Uwagi ogólne

System WMR przeznaczony jest do wyci¹gania powietrza z kuchni (AIREA T1, T2, i T3/7) oraz pomieszczeñ
sanitarnych (AIREA 15 i 30). Urz¹dzenia te powinny funkcjonowaæ 24 godz./24.

Zgodnoœæ z wymogami jakoœci: "Label Promotolec" - Renowacja mieszkañ (Francja

Dla uzyskania znaku jakoœci "Label Promotolec", system AIREA WMR  powinien byæ stosowany w nastêpuj¹cych
konfiguracjach:
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Wymiary urz¹dzeñ
Urz¹dzenia montowane w kuchni: AIREA T1, AIERA T2 i AIREA T3/7

Wymiary A B C D E

AIREA T1 i T2 237 211 117 98 21,5

AIREA T3/7 237 211 117 98 12,5

Urz¹dzenia montowane w sanitariatach: AIREA 15, AIREA 30

Wymiary A B C D E F G

AIREA 15 i 30 206 180 125 80 48 46,5 11,5

Wymiary A B C D E F G

AIREA 15 i 30 206 180 125 80 48 46,5 11,5

Ka¿de urz¹dzenie, zamontowane w œcianie zewnêtrznej powinno byæ
wyposa¿one w przes³onê anty-powrót VO 100 A ( na rysunku obok),
zainstalowan¹ na koñcu przewodu wywiewnego (wyrzutnia) na œcianie
zewnêtrznej budynku.

Instrukcja monta¿u - IM 1029 B
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Zasilanie elektryczne

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu, od³¹cz je od zasilania elektrycznego i upewnij
siê, ¿e nawet przypadkowo nie mo¿e byæ wznowione przez osobê trzeci¹

Urz¹dzenie to powinno byæ zainstalowane przez osobê maj¹c¹ odpowiednie uprawnienia. Instalacja powinna odpowiadaæ wymaganiom odpowiedniej Normy
Polskiej oraz regu³om sztuki. Ka¿dy produkt lub element w tej instalacji równie¿ powinien odpowiadaæ wymaganiom odpowiednich Norm Polskich.

Przy pod³¹czeniu urz¹dzenia do sieci elektrycznej, zastosuj kabel max. 7mm typu H03VV-F o przekroju 2 x

0,75mm  min.
2

Zasilanie wszystkich urz¹dzeñ WMR bêd¹cych wyposa¿eniem jednego mieszkania powinno wychodziæ bezpoœrednio z przypisanego im zabezpieczenia w tablicy
elektrycznej mieszkania bez indywidualnych wy³¹czników. Tylko urz¹dzenie WMR kuchni wyposa¿one jest w mo¿liwoœæ zmiany prêdkoœci obrotowej  inwersor -
(nie dostarczany przez producenta) bez pozycji "STOP".

Po³¹czenie elektryczne AIREA T1, T2 i T3/7 (stosuj inwersor z otwarciem styków min. 3mm)

Zero

Faza

Czerwony

Niebieski

Czarny

Zasilania jednofazowe

PV - ma³a prêdkoœæ
GV - du¿a prêdkoœæ

Po³¹czenie elektryczne AIREA 15 i 30

Zero

Faza

Zasilenia jednofazowe

Pobór pr¹du ( w Watt)

Urz¹dzenie

Konserwacja

·

·

·

·

·

·

Wykrêæ wkrêt krzy¿owy znajduj¹cy siê w dolnej czêœci obudowy

Zdejmij obudowê

W AIREA 15 i 30, zdejmij os³onê odkrêcaj¹ trzy wkrêty krzy¿owe

Oczyœæ na sucho przy pomocy pêdzelka plastykowe skrzyde³ka turbiny

EA 15 i 30 zamocuj na miejsce os³onê przy pomocy trzech wkrêtów krzy¿owych

Za³ó¿ obudowê i przykrêæ j¹ wkrêtem krzy¿owym

W AIR

Gwarancja

Okres gwarancji: 24 miesi¹ce licz¹c od dnia zakupu
Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ modyfikacji parametrów technicznych prezentowanych urz¹dzeñ.

P. H. BURSA
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