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UWAGA

! Celem zabezpieczenia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy 
wentylatora nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego 
podrêcznika eksploatacji. 

Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z pod³¹czeniem, konserwacj¹ oraz napraw¹ 
produktów, mog¹ byæ dokonywane wy³¹cznie po od³¹czeniu napiêcia 
zasilaj¹cego.  

Monta¿ oraz konserwacja mog¹ byæ dokonywane tylko przez osoby 
posiadaj¹ce prawo do samodzielnej pracy z urz¹dzeniami o napiêciu 
do 1000 V po zapoznaniu siê z niniejszym podrêcznikiem eksploatacji. 

Jednofazowa sieæ zasilaj¹ca musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami.  Sta³a instalacja elektryczna musi byæ wyposa¿ona w 
wy³¹cznik automatyczny. 
Pod³¹czenie nale¿y wykonaæ poprzez wy³¹cznik automatyczny QF 
wbudowany do sta³ej instalacji elektrycznej. Szczelina miêdzy stykami 
wy³¹cznika automatycznego na wszystkich biegunach musi mieæ odstêp 
nie mniejszy ni¿ 3 mm.  
Przed instalacj¹ wentylatora nale¿y upewniæ siê, ¿e nie istniej¹ ¿adne 
widoczne uszkodzenia wirnika, obudowy, panelu frontowego oraz ¿e w 
strefie przep³ywu powietrza nie ma ¿adnych obcych obiektów, które 
mog¹ uszkodziæ wirnik. 
Konstrukcja wentylatora jest stale unowoczeœniana, dlatego niektóre 
modele mog¹ ró¿niæ siê od opisanych w niniejszym podrêczniku 
eksploatacji  



Podczas instalacji nie dopuszcza siê deformacji korpusu wentylatora!  

Deformacja korpusu mo¿e spowodowaæ zakleszczenie wirnika oraz 

wzrost poziomu ha³asu. 

U¿ytkowanie wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, jakakolwiek 

modyfikacja oraz zmiana konstrukcji wyrobu s¹ zabronione.  

Nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu zapobiegania dostêpu dymu, dwutlenku 

wêgla oraz innych produktów spalania do pomieszczenia przez otwarte 

kominy lub inne urz¹dzenia przeciwpo¿arowe, oraz wyeliminowaæ 

mo¿liwoœæ powstania ci¹gu wstecznego gazów z urz¹dzeñ, które 

wykorzystuj¹ gaz lub s¹ Ÿród³em otwartego ognia. 

T³oczone powietrze musi byæ wolne od cz¹stek kurzu i innych drobin, 

a tak¿e lepkich substancji i materia³ów w³óknistych.  

!
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UWAGA

Celem zabezpieczenia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy 
wentylatora nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego 
podrêcznika eksploatacji. 



Nie nale¿y u¿ywaæ tego produktu w œrodowisku zawieraj¹cym substancje 

palne lub opary ³atwopalne takie jak: alkohol, benzyna, itp.  

Nie nale¿y zakrywaæ ani zas³aniaæ otworów ss¹cych oraz nawiewnych, 

gdy¿ koliduje to z optymalnym przep³ywem powietrza. 

Nie siadaæ na urz¹dzeniu oraz nie k³aœæ na niego jakiekolwiek przedmioty. 

P³yta timera znajduje siê pod napiêciem sieciowym.  

Przed rozpoczêciem ustawiania nale¿y wy³¹czyæ zasilanie.

!
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UWAGA

Celem zabezpieczenia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy 
wentylatora nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego 
podrêcznika eksploatacji. 



Pod koniec okresu u¿ytkowania, produkt podlega 
odrêbnej utylizacji. 

Nie wolno wyrzucaæ produktu jako niesortowane 
odpady komunalne.

 

!
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UWAGA

Celem zabezpieczenia d³ugotrwa³ej i niezawodnej pracy 
wentylatora nale¿y przestrzegaæ wymogów niniejszego 
podrêcznika eksploatacji. 

W sk³ad dostawy wentylatora wchodzi specjalnie opracowany œrubokrêt 

plastikowy przeznaczony do regulacji parametrów ustawienia wentylatora.

  

Aby zmieniæ czas opóŸnienia wy³¹czenia nale¿y skorzystaæ ze œrubokrêtu 

plastikowego.  



ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA 
1. Wentylator - 1 szt. 
2. Wkrêty z ko³kami rozporowymi - 4 szt. 
3. Œrubokrêt z tworzywa sztucznego - 1 szt. (tylko do modeli z wy³¹cznikiem czasowym) 
4. Poodrêcznik eksploatacji 
5. Pude³ko opakowaniowe 

OPIS SKRÓCONY 
Opisany w niniejszym podrêczniku eksploatacji wyrób  jest wentylatorem osiowym przeznaczonym do wywiewnej wentylacji ma³ych i œrednich 
pomieszczeñ.  Wentylator jest przeznaczony do stosowania z kana³ami o œrednicy 100, 125 oraz 150 mm;  
Wentylatory o œrednicy 100 i 125 mm s¹ wyposa¿one w jednobiegowy silnik elektryczny, wentylatory o œrednicy 150 mm - w silnik dwubiegowy. 
VENTS 150 Quiet Extra - wentylator wyposa¿ony w silnik o podwy¿szonej mocy. 
Wentylator jest wyposa¿ony w zawór zwrotny, który zapobiega powstawaniu zwrotnego strumienia powietrza przy wy³¹czonym wentylatorze.  

Opis opcji wentylatora:   
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V - Wentylator jest w³¹czany i wy³¹czany przy pomocy wbudowanego wy³¹cznika sznurkowego.      

T -  Dla modeli 100 i 125 
Po wy³¹czeniu zasilania steruj¹cego, na przyk³ad, wy³¹cznika oœwietlenia, wentylator pracuje dalej w okresie czasu nastawionym przez timer 
opóŸniaj¹cy jego wy³¹czenie, który dzia³a w zakresie od 2 do 30 minut.
  
Dla modelu 150 
Po w³¹czeniu wy³¹cznika zewnêtrznego, na przyk³ad, w³¹cznika oœwietlenia, wentylator w³¹cza siê na prêdkoœæ maksymaln¹ po up³ywie czasu 
nastawionym przez zegar opóŸniaj¹cy w³¹czenie, który stanowi od 0 do 2 minut. Po wy³¹czeniu wy³¹cznika, wentylator pracuje nadal przez 
okres czasu nastawiony na zegarze opóŸniaj¹cym wy³¹czenie, który mo¿e byæ wysterowany od 2 do 30 minut. 

T1 - Tylko dla modeli 100 i 125 
Po w³¹czeniu wy³¹cznika zewnêtrznego, na przyk³ad, wy³¹cznika oœwietlenia, wentylator w³¹cza siê po up³ywie czasu, nastawionym przez 
zegar opóŸniaj¹cy wy³¹czenie, który stanowi 0 do 2 minut. Po wy³¹czeniu wy³¹cznika, wentylator pracuje nadal przez okres czasu nastawiony 
na zegarze opóŸniaj¹cym jego wy³¹czenie, który mo¿e byæ wysterowany od 2 do 30 minut. 

TH - Dla modeli 100 i 125 
Wentylator w³¹cza siê w przypadku wzrostu nastawionego poziomu wilgotnoœci w pomieszczeniu w zakresie od 60 do 90 %. 
Po obni¿eniu poziomu wilgotnoœci do ustawionej wartoœci, wentylator pracuje nadal w okresie czasu, nastawionym na zegarze opóŸniaj¹cy 
jego wy³¹czenie, który mo¿e byæ wysterowany od 2 do 30 minut.
Wentylator mo¿na uruchomiæ w trybie rêcznym, na przyk³ad za pomoc¹ wy³¹cznika oœwietlenia. 
Po wy³¹czeniu wy³¹cznika wentylator pracuje nadal w okresie czasu nastawionego przez zegar opóŸniaj¹cy wy³¹czenie, który stanowi od 
2 do 30 minut.  

Przed instalacj¹ wyrobu nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z treœci¹ niniejszego podrêcznika eksploatacji 
Zgodnoœæ z wymogami podrêcznika pomaga zapewniæ niezawodne dzia³anie produktu przez ca³y okres 
jego eksploatacji. Podrêcznik eksploatacji nale¿y przechowywaæ w ci¹gu ca³ego czasu u¿ytkowania 
wyrobu, gdy¿ zawiera on wymagania dotycz¹ce obs³ugi wyrobu. 

PL
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ZASADY EKSPLOATACJI 
Wentylator jest przeznaczony dla pod³¹czenia do jednofazowej sieci pr¹du przemiennego: 
220...240 V / 50 Hz lub 220...240 V / 60 Hz (w zale¿noœci od modelu, patrz informacje umieszczone na naklejce na obudowie wentylatora) - 
dla 100/125 Quiet.  220...240 V / 50/60 Hz - dla 150 Quiet/Quiet Extra. 
Model Quiet 12 przeznaczony jest do pod³¹czenia do sieci elektrycznej o napiêciu 12 V i o czêstotliwoœci 50 Hz lub do sieci zasilaj¹cej o napiêciu 
220...240 V i o czêstotliwoœci 50 Hz przez transformator rdzeniowy /toroidalny/ - (nie wchodzi w komplet dostawy i jest nabywany osobno). 
Wentylator jest przeznaczony do u¿ytkowania w zakresie temperatur powietrza od +1 °C do +45 °C. 
  
Stopieñ ochrony przed dostêpem do czêœci niebezpiecznych i przenikaniem wody IP 45.  
Wentylator nie wymaga uziemienia. Wentylatory s¹ zgodne z wymogami norm Unii Europejskiej (UE), dyrektyw UE dotycz¹cych niskiego napiêcia 
oraz dyrektyw UE w zakresie kompatybilnoœci elektromagnetycznej. 

Dla modelu 150 
W razie wzrostu nastawionego poziomu wilgotnoœci w pomieszczeniu w zakresie od 60 do 90 %, wentylator w³¹cza siê lub prze³¹cza siê 
na prêdkoœæ maksymaln¹ po up³ywie czasu nastawionym na zegar opóŸniaj¹cy jego w³¹czenie, który mo¿e obejmowaæ od 0 do 2 minut.  
Po wy³¹czeniu wy³¹cznika wentylator pracuje nadal w okresie czasu nastawionym na zegarze opóŸniaj¹cy jego wy³¹czenie, który mo¿e 
obejmowaæ okres od 2 do 30 minut.  Wentylator mo¿na uruchomiæ lub prze³¹czyæ na prêdkoœæ maksymaln¹ w trybie manualnym za 
pomoc¹ wy³¹cznika oœwietlenia. Wentylator w³¹cza siê po up³ywie czasu nastawionym na zegarze opóŸniaj¹cy jego w³¹czenie, który mo¿e 
stanowiæ od 0 do 2 minut. Po wy³¹czeniu wy³¹cznika, wentylator pracuje nadal przez okres czasu nastawiony na zegarze opóŸniaj¹cym 
jego wy³¹czenie, który to mo¿e obejmowaæ przedzia³ od 2 do 30 minut.  

TP - Dla modeli 100 i 125 
Przy zadzia³aniu czujnika ruchu nastêpuje w³¹czenie wentylatora. Czujnik ruchu ma zasiêg od 1 do 4 metrów i k¹t pola widzenia 100°. 
Po ustaniu ruchu, wentylator pracuje nadal przez okres czasu, nastawiony na zegarze opóŸniaj¹cy jego wy³¹czenie, który mo¿e 
obejmowaæ przedzia³ od 2 do 30 minut. 

Dla modelu 150 
Przy zadzia³aniu czujnika ruchu, wentylator w³¹cza siê lub prze³¹cza siê na prêdkoœæ maksymaln¹ po up³ywie czasu, nastawionym na 
zegarze opóŸniaj¹cy w³¹czenie, który obejmuje czas od 0 do 2 minut.   Czujnik ruchu ma zasiêg dzia³ania od 1 do 4 metrów i k¹t pola 
widzenia 100°. Po ustaniu ruchu wentylator pracuje nadal przez okres czasu, nastawiony na zegarze opóŸniaj¹cy jego wy³¹czenie, który 
stanowiæ mo¿e okres od 2 do 30 minut.  

12 - Tylko dla modeli 100 i 125 
Wentylator do pod³¹czenia do sieci o obni¿onym bezpiecznym napiêciu zasilaj¹cym 12 V /50 Hz. 
Mo¿liwe kombinacje opcji: VT, VTH, V 12.  

PL



8

MONTA¯ 
Wentylator jest zaprojektowany do pionowego lub poziomego montowania oraz przy³¹czenia do otworu wentylacyjnego lub kana³u powietrznego 
o odpowiedniej œrednicy (rys. 2).   

Uwaga! Przy zainstalowaniu wentylatora w pozycji pionowej nale¿y zapewniæ ochronê przed trafieniem do wentylatora opadów i kondensatu  
(rys. 2).  Nie dopuszcza siê instalowania wentylatora z wyprowadzeniem powietrza wprost do góry (rys. 3). 
Kolejnoœæ monta¿u wentylatora podana jest na rys. 4-12. 
Schematy przy³¹czenia do sieci elektrycznej podane s¹ na rys. 13-16, 18-20, 23-29. 

Uwaga! Tylko dla 150 Quiet i 150 Quiet V. 
Nie dopuszcza siê jednoczesnego doprowadzenia zasilania do zacisków 1 i 2 (rys. 21)!  Spowoduje to uszkodzenie wentylatora.  

Wybór trybu pracy wentylatora 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP przedstawiony jest na  rys. 22. 
Wskazania trybów pracy wentylatora 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP pokazane s¹ na rys. 31. 
Nastawienie timera-zegara opóŸniaj¹cego jego w³¹czenie i wy³¹czenie oraz nastawienie poziomu wilgotnoœci pokazane s¹ na rys. 17, 30. 

Uwaga! Tylko dla 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP.  
Je¿eli a) zegar opóŸniaj¹cy w³¹czenie zosta³ aktywowany przez wy³¹cznik zewnêtrzny, wy³¹cznik oœwietlenia, czujnik ruchu lub czujnik wilgotnoœci 
oraz b) je¿eli podczas odliczania czasu przez zegar opóŸniaj¹cy w³¹czenie nast¹pi skasowanie czynnoœci, tzn. wy³¹czenie zewnêtrznego wy³¹cznika, 
zaprzestanie ruchu, obni¿enie poziomu wilgotnoœci poni¿ej granic ustawionej wartoœci, wtedy wentylator pozostaje w poprzednim trybie pracy.  

KONSERWACJA 
Konserwacjê urz¹dzenia nale¿y przeprowadzaæ nie rzadziej ni¿ raz na pól roku.  
Aby zdj¹æ pokrywê czo³ow¹, nale¿y ostro¿nie podwa¿yæ pokrywê obok zatrzasków, u¿ywaj¹c do tego celu p³askiego œrubokrêta (rys. 33). 
Do czyszczenia wentylatora nale¿y u¿ywaæ miêkkich rodzajów tkaniny oraz pêdzla zwil¿onego w roztworze wodnym detergentu (rys. 32-37). 

UWAGA!  Nale¿y unikaæ przedostania siê p³ynów do zespo³ów elektrycznych urz¹dzenia.  
Po oczyszczaniu powierzchni wentylatora nale¿y wytrzeæ go do sucha.  

ZASADY TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA 
Transport powinien odbywaæ siê w opakowaniu producenta. 
Wyrób powinien byæ przechowywany w opakowaniu fabrycznym w temperaturze powietrza otaczaj¹cego od +5 °C do +40 °C oraz wilgotnoœci 
wzglêdnej nie wiêcej ni¿ 80%. 
W pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania nie powinno byæ py³u, oparów kwasów i zasad o w³aœciwoœciach ¿r¹cych. 

PL
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GWARANCJA 
Wentylator zosta³ wyprodukowany przez przedsiêbiorstwo „Ventilation Systems” Prywatna Spó³ka Akcyjna (zwana dalej Przedsiêbiorstwem-
Producentem). 
Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ oœwiadczamy, ¿e niniejszy produkt jest odpowiednim do wymogów Dyrektywy Rady Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej 2004/108/EC, 89/336/EEC, wymogów Dyrektywy niskonapiêciowej 2006/95/EC, 73/23/EEC oraz do wymogów oznakowania 
symbolem CE, Dyrektywy 93/68/EEC stosownie ujednolicenia ustawodawstwa pañstw-uczestników w zakresie kompatybilnoœci 
elektromagnetycznej, dotycz¹cego urz¹dzeñ elektrycznych, stosowanych w zadanych klasach napiêæ. Ocena odpowiednioœci produktu do 
wymogów kompatybilnoœci elektromagnetycznej zosta³a dokonana w oparciu o wspomniane wy¿ej normy. 
Producent ustala gwarancyjny okres eksploatacji wentylatora przez okres 60 miesiêcy, licz¹c od daty sprzeda¿y przez sieæ handlu detalicznego, 
pod warunkiem przestrzegania przez U¿ytkownika przepisów, dotycz¹cych transportu,  przechowywania,  w³aœciwej instalacji oraz u¿ytkowania 
tego¿ wentylatora.  W przypadku zaistnienia usterek w pracy wentylatora w czasie okresu gwarancyjnego z winy Producenta, U¿ytkownikowi 
przys³uguje prawo do nieodp³atnego usuniêcia usterek wentylatora w drodze wykonania przez Producenta naprawy gwarancyjnej. 
Naprawa gwarancyjna polega na wykonaniu robót, zwi¹zanych z usuniêciem usterek w wentylatorze celem zabezpieczenia mo¿liwoœci u¿ytkowania 
podobnego wentylatora w ci¹gu gwarancyjnego okresu eksploatacji.  Usuniêcie usterek odbywa siê w drodze wymiany lub naprawy elementów 
wentylatora lub poszczególnego zespo³u podobnego wentylatora.  
Do zakresu napraw gwarancyjnych nie wchodz¹: 
 okresowe konserwacje; 
 monta¿/demonta¿ wentylatora; 
 ustawienie wentylatora. 
W celu zg³oszenia naprawy gwarancyjnej U¿ytkownik musi okazaæ wentylator, podrêcznik eksploatacji z piecz¹tk¹ sprzedawcy wraz z dat¹ jego 
sprzeda¿y oraz dokument potwierdzaj¹cy fakt nabycia. 
Model wentylatora musi byæ zgodny z modelem wymienionym w podrêczniku eksploatacji 
W celu naprawy gwarancyjnej prosimy skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹. 
Zakres gwarancji producenta nie obejmuje sytuacji podanych poni¿ej: 
brak okazania przez U¿ytkownika kompletnego wentylatora, wskazanego w podrêczniku eksploatacji 
niezgodnoœæ modelu, typu wentylatora ze wskazanym na opakowaniu wentylatora i w podrêczniku eksploatacji; 
nieprzestrzeganie przez U¿ytkownika okresowych konserwacji wentylatora; 
obecnoœæ zewnêtrznych uszkodzeñ korpusu (do uszkodzeñ nie nale¿¹ zmiany zewnêtrzne korpusu, potrzebne do monta¿u wentylatora) oraz 
uszkodzenia zespo³ów wewnêtrznych wentylatora; 
wprowadzenie zmian w konstrukcji wentylatora lub wykonanie istotnych modyfikacji wentylatora;  
zamiana i zastosowanie zespo³ów, elementów oraz czêœci uzupe³niaj¹cych wentylatora nie przewidzianych przez producenta; 
wykorzystywanie wentylatora niezgodnie z jego przeznaczeniem; 
naruszenie przez U¿ytkownika instrukcji monta¿u wentylatora; 
naruszenie przez U¿ytkownika instrukcji u¿ytkowania wentylatora, nieprzestrzeganie ostrze¿eñ podanych w podrêczniku eksploatacji (w tym 
ostrze¿eñ umieszczonych zarówno w tekœcie podrêcznika eksploatacji jak i oznaczonych przez symbole graficzne, na rysunkach, w tabelach 
podrêcznika eksploatacji, na przyk³ad, "nie stosowaæ w tej strefie" lub inne); 
pod³¹czenie wentylatora do sieci zasilaj¹cej o innym napiêciu ni¿ wskazane w podrêczniku eksploatacji;   
uszkodzenie wentylatora w wyniku skoków napiêcia w sieci zasilaj¹cej; 
przeprowadzenie przez U¿ytkownika samodzielnych napraw wentylatora; 
przeprowadzenie napraw wentylatora przez osoby nie autoryzowane przez producenta; 
wygaœniêcie okresu gwarancyjnego wentylatora; 
naruszenie przez U¿ytkownika instrukcji, dotycz¹cych transportu wentylatora; 
naruszenie przez U¿ytkownika instrukcji, dotycz¹cych przechowywania wentylatora; 
dokonanie przez osoby trzecie czynów nie zgodnych z prawem w stosunku do wentylatora; 
uszkodzenie wentylatora w wyniku zaistnienia okolicznoœci o sile wy¿szej (po¿aru, powodzi, trzêsienia ziemi, dzia³añ wojennych o ka¿dym 
charakterze, itd.); 
brak plomb, je¿eli ich obecnoœæ jest przewidziana w myœl podrêcznika eksploatacji;  
nie okazanie podrêcznika eksploatacji ze wskazaniem daty sprzeda¿y; 
brak kuponu gwarancyjnego; 
brak dokumentu potwierdzaj¹cego fakt nabycia wentylatora. 
CELEM ZABEZPIECZENIA D£UGOTRWA£EJ I NIEZAWODNEJ PRACY WENTYLATORA NALE¯Y PRZESTRZEGAÆ WYMOGÓW NINIEJSZEGO 
PODRÊCZNIKA EKSPLOATACJI.  
REKLAMACJE U¯YTKOWNIKA S¥ ROZPATRYWANE PO OKAZANIU WENTYLATORA, DOKUMENTU PODTWIERDZAJ¥CEGO FAKT NABYCIA ORAZ 
PODRÊCZNIKA EKSPLOATACI Z UDOKUMENTOWAN¥ DAT¥ JEGO SPRZEDA¯Y. 
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w³¹czenie 

tak nie 

Wentylator nie pracuje 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wentylator pracuje 
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15

QF
S L

T
N

LL

N

QF
S L

T
N

LL

N

100 Quiet  ТН, 125 Quiet  ТН, 100 Quiet VTН, 125 Quiet VTН

QF

N
LL

N

100 Quiet  ТН, 125 Quiet TН

100 Quiet VTН, 125 Quiet VTН

Wentylator nie pracuje 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Wilgotnoœæ poni¿ej nastawionego 
progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego 

progu 

Wentylator 
pracuje 

tak nie 

Wentylator 
pracuje 

Wilgotnoœæ poni¿ej nastawionego 
progu 

Wentylator 
pracuje 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego 

progu 

nie tak 
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17

16

QF

N
LL

N

Wentylator nie pracuje 

Zarejestrowano 
ruch 

Wentylator 
pracuje 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Ustanie ruchu 

-

60%
90%

H
+

- +

100 Quiet  ТР, 125 Quiet ТР

100/125 Quiet  Т/Т1/ТН/ТР/VТ/VТН

+-

0 min
2min

Ton

+-

2min
30min

Toff

               W celu regulacji czasu opóŸnienia w³¹czenia wentylatora nale¿y obróciæ 
pokrêt³o potencjometru T on w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara dla 
zwiêkszenia i odpowiednio, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
dla zmniejszenia czasu opóŸnienia, od 0 do 2 minut).   

               W celu regulacji czasu opóŸnienia wy³¹czenia wentylatora nale¿y obróciæ 
pokrêt³o potencjometru T off zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiêkszyæ 
oraz odpowiednio, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 
zmniejszyæ czas opóŸnienia odpowiednio, od 2 do 30 minut.  

               W razie potrzeby dokonaæ regulowania progu wilgotnoœci obracaj¹c 
pokrêt³o potencjometru H  w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara dla 
zwiêkszenia  lub w kierunku przeciwnym dla zmniejszenia poziomu wilgotnoœci, 
od 60% do 90%.
Uwaga! Zespó³ zegara/timera znajduje siê pod napiêciem sieciowym. Regulowanie 
mo¿na przeprowadzaæ wy³¹cznie po od³¹czeniu wentylatora od sieci zasilaj¹cej. 
W komplet dostawy wentylatora wchodzi specjalny œrubokrêt z plastyku do 
regulowania nastawieñ wentylatora. Z tego œrubokrêtu nale¿y korzystaæ w razie 
potrzeby dokonania zmiany czasu opóŸnienia w³¹czenia-wy³¹czenia wentylatora 
lub zmiany poziomu wilgotnoœci.  
Do nastawiania nie nale¿y u¿ywaæ œrubokrêtu metalowego, no¿a oraz innych 
przedmiotów metalowych, poniewa¿ podobne narzêdzia mog¹ spowodowaæ 
uszkodzenie uk³adu elektronicznego. 

H

Ton

Toff

Dla T1

Dla TH TH/V
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150 Quiet, 150 Quiet V 

18

1

2

3N

L

QF S

1

2

3N

L

QF S

19

1

2

3N

L

QF S

1-sza prêdkoœæ

1

2

3N

L

QF

1

2

3N

L

QF

150 Quiet (1-sza prêdkoœæ)

150 Quiet V (1-sza prêdkoœæ)

150 Quiet (2-ga prêdkoœæ)

150 Quiet V (2-ga prêdkoœæ)

Wentylator nie pracuje 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wentylator nie pracuje 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

2-ga prêdkoœæ
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150 Quiet, 150 Quiet V 

20

21

1-sza i 2-ga prêdkoœæ

1

2

3

S

N

L

QF S speed

1

2

3

S

N

L

QF S speed

1

2

3
N

L

QF S

1

2

3

S

N

L

QF speed

150 Quiet (1-sza i 2-ga prêdkoœæ)

150 Quiet V (1-sza i 2-ga prêdkoœæ)

Wentylator nie pracuje 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wy³¹cznik
Sspeed w pozycji 

1 2

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 
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150 Quiet  Т, 150 Quiet  ТН, 150 Quiet  VТ, 150 Quiet  VТН, 150 Quiet  ТР

22

ON

1 2 3 4

150 Quiet  VТН

ON

1 2 3 4

Tryb 1

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

Wybór trybu pracy dla wentylatorów 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP odbywa siê przy pomocy ustawienia prze³¹cznika 
DIP w okreœlonej pozycji. W tym celu nale¿y korzystaæ z plastikowego œrubokrêtu wchodz¹cego do kompletu dostawy 
wentylatora, przeznaczonego do zmiany pozycji prze³¹cznika DIP. 
Tryb 1 (tryb jednoprêdkoœciowy)  
Domyœlnie wentylator jest wy³¹czony. Przy zadzia³aniu czujników lub wy³¹cznika wentylator zaczyna pracowaæ na 
1-szej prêdkoœci.  
Tryb 2 (tryb jednoprêdkoœciowy)  
Domyœlnie wentylator jest wy³¹czony. Przy zadzia³aniu czujników lub wy³¹cznika, wentylator zaczyna pracowaæ na 
2-giej prêdkoœci.  
Tryb 3 (tryb dwuprêdkoœciowy) 
Domyœlnie wentylator pracuje na 1-szej prêdkoœci. Przy zadzia³aniu czujników lub wy³¹cznika, wentylator prze³¹cza siê 
na 2-g¹ prêdkoœæ.  
Tryb 4 (tryb dwuprêdkoœciowy) 
Domyœlnie wentylator jest wy³¹czony. Przy zadzia³aniu  w³¹cznika, wentylator zaczyna pracowaæ na 1-szej prêdkoœci,  
przy zadzia³aniu czujnika wilgotnoœci, wentylator zaczyna pracowaæ (prze³¹cza siê) na 2-giej prêdkoœci. 
Tryb 5 (tryb dwuprêdkoœciowy) 
Domyœlnie wentylator jest wy³¹czony. Przy zadzia³aniu  wy³¹cznika lub czujnika wilgotnoœci wentylator zaczyna 
pracowaæ na 1-szej prêdkoœci. Je¿eli podczas pracy na 1-szej prêdkoœci nast¹pi³o drugie wydarzenie (zadzia³anie 
wy³¹cznika lub czujnika wilgotnoœci), nastêpuje prze³¹czenie wentylatora na 2-g¹ prêdkoœæ. 

UWAGA! Domyœlnie jest ustawiony 1 tryb pracy. 
Podczas instalacji wentylatora oraz w trakcie eksploatacji mo¿e byæ wybrany inny tryb pracy. Ustawienie prze³¹cznika 
DIP w pozycji innej ni¿ wymienione w tabeli, spowoduje aktywacjê trybu awaryjnego wentylatora. WskaŸnik miga w 
kolorze czerwonym. W podobnym wypadku nale¿y od³¹czyæ wentylator od sieci zasilaj¹cej i ustawiæ prze³¹cznik DIP 
we w³aœciwej pozycji. 

150 Quiet  ТН

150 Quiet  VТ

150 Quiet  ТP

150 Quiet  Т

Tryb 2 Tryb 3 Tryb 4 Tryb 5
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23

150 Quiet  Т, 150 Quiet  VТ

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

150 Quiet  Т 150 Quiet  VТ

Wy³¹czenie wy³¹cznika podczas 
pracy zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

tak nie 

Wentylator nie pracuje 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Tryb 1

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

Tryb 2 Tryb 3

Wentylator nie pracuje 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Wy³¹czenie wy³¹cznika podczas 
pracy zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

Wy³¹czenie wy³¹cznika podczas 
pracy zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

nie nie tak tak 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 
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24

2

3N

L

QF

Ustanie ruchu podczas pracy 
zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

tak nie 

Wentylator nie pracuje 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Zarejestrowano 
ruch 

Ustanie ruchu 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

150 Quiet  ТР

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

Wentylator nie pracuje 

Zarejestrowano 
ruch 

Zarejestrowano 
ruch 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Ustanie ruchu podczas pracy 
zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

Ustanie ruchu podczas pracy 
zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

nie nie tak tak 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Ustanie ruchu Ustanie ruchu 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Tryb 1 Tryb 2 Tryb 3
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ON

1 2 3 4

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

150 Quiet  ТН, 150 Quiet  VТН

150 Quiet  ТН 150 Quiet  VТН

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wentylator nie pracuje

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

tak nie 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Wy³¹czenie wy³¹cznika podczas 
pracy zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

20

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

nie 

nie 

nie 

tak 

tak 

tak 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Tryb 1
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ON

1 2 3 4

150 Quiet  ТН, 150 Quiet  VТН

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

150 Quiet  ТН 150 Quiet  VТН

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wentylator nie pracuje 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

tak nie 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Wy³¹czenie wy³¹cznika podczas 
pracy zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

21

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

nie 

nie 

nie 

tak 

tak 

tak 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Tryb 2
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ON

1 2 3 4

150 Quiet  ТН, 150 Quiet  VТН

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

150 Quiet  ТН 150 Quiet  VТН

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

tak nie 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Wy³¹czenie wy³¹cznika podczas 
pracy zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

22

nie 

nie 

nie 

tak 

tak 

tak 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Tryb 3
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150 Quiet  ТН, 150 Quiet  VТН

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

150 Quiet  ТН 150 Quiet  VТН

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wentylator nie pracuje 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

tak nie 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Wy³¹czenie wy³¹cznika podczas 
pracy zegara opóŸniaj¹cego 

w³¹czenie 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

23

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego progu 

nie 

nie 

nie 

tak 

tak 

tak 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Tryb 4

ON

1 2 3 4
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29

150 Quiet  ТН, 150 Quiet  VТН

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

150 Quiet  ТН 150 Quiet  VТН

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego 

progu 

tak nie 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Wy³¹czenie wy³¹cznika 
podczas pracy zegara 

opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie 

Wentylator nie pracuje 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
wy³¹czenie (2..30 minut) 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

W³¹czenie 
wy³¹cznika 

nie 

nie 

nie 

nie 

tak 

tak 

tak 

tak 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego 

progu 

Wilgotnoœæ powy¿ej 
nastawionego 

progu 

Uruchomienie zegara opóŸniaj¹cego 
w³¹czenie (0...2 minuty) 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wentylator pracuje na 
1-szej prêdkoœci 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Wilgotnoœæ poni¿ej 
nastawionego progu 

Wentylator pracuje na 
2-giej prêdkoœci 

Wy³¹czenie 
wy³¹cznika 

Tryb 5

ON

1 2 3 4
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30

31

                  W celu regulacji czasu opóŸnienia w³¹czenia wentylatora nale¿y obróciæ pokrêt³o 
potencjometru T on w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara dla zwiêkszenia i 
odpowiednio, w kierunku przeciwnym ruchu wskazówek zegara dla zmniejszenia czasu 
opóŸnienia, od 0 do 2 minut).   

                  W celu regulacji czasu opóŸnienia wy³¹czenia wentylatora nale¿y obróciæ 
pokrêt³o potencjometru T off zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiêkszyæ oraz 
odpowiednio, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyæ czas 
opóŸnienia odpowiednio, od 2 do 30 minut.  

                  W razie potrzeby dokonaæ regulowania progu wilgotnoœci obracaj¹c pokrêt³o 
potencjometru H  w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara dla zwiêkszenia lub 
w kierunku przeciwnym dla zmniejszenia poziomu wilgotnoœci, od 60% do 90%.   
 Uwaga! Zespó³ timera znajduje siê pod napiêciem sieciowym. Regulowanie mo¿na 
przeprowadzaæ tylko i wy³¹cznie po uprzednim od³¹czeniu wentylatora od sieci zasilaj¹cej. 
W komplet dostawy wentylatora wchodzi specjalny œrubokrêt z tworzywa sztucznego do 
regulowania nastawieñ wentylatora. Z tego œrubokrêtu nale¿y korzystaæ w razie potrzeby 
dokonania zmiany czasu opóŸnienia w³¹czenia-wy³¹czenia wentylatora lub poziomu 
wilgotnoœci. 

 Do nastawiania nie nale¿y u¿ywaæ œrubokrêtu metalowego, no¿a oraz innych przedmiotów 
metalowych, poniewa¿ podobne narzêdzia mog¹ spowodowaæ uszkodzenie uk³adu 
elektronicznego.

 Uwaga! Dla modeli 150 Quiet VT, VTH zalecane ustawienie zegara opóŸnienia w³¹czenia 
stanowi - 0 minut (ustawienie fabryczne).

 

ON

1 2 3 4

WskaŸnik

Wskazanie trybu pracy (tylko dla VENTS 150 QUIET T, TH, VT, VTH, TP): 
 
1. WskaŸnik miga w kolorze zielonym z czêstotliwoœci¹ jeden raz na 5 sekund - tryb pracy 
wentylatora przy braku sygna³ów czujników lub wy³¹cznika zewnêtrznego.
  
2.  WskaŸnik miga w kolorze zielonym z czêstotliwoœci¹ 1 raz na sekundê - pracuje zegar 
opóŸniaj¹cy w³¹czenie.  

3.  WskaŸnik œwieci siê w kolorze czerwonym - tryb pracy wentylatora przy zadzia³aniu 
czujnika wilgotnoœci lub czujnika ruchu. 

4. WskaŸnik œwieci siê w kolorze zielonym - tryb pracy wentylatora przy zadzia³aniu 
wy³¹cznika. 

5. WskaŸnik miga na przemian w kolorze zielonym i czerwonym z czêstotliwoœci¹ 1 raz 
na sekundê - pracuje zegar opóŸniaj¹cy wy³¹czenie. 
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ŒWIADECTWO ODBIORU 

www.ventilation-system.com

Wentylator zosta³ uznany za zdatny do eksploatacji 

100

Quiet 

V

T

TH
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125
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Piecz¹tka kontrolera jakoœci 

Data produkcji 

Data sprzeda¿y 

Sprzedany przez 

(Nazwa przedsiêbiorstwa handlowego, piecz¹tka sklepu) 

Quiet 
Extra 

Т1


