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Úvod
QMF (obr. 1) je kompaktný diagonálny ventilátor navrhnutý tak, aby zabezpečil
výmenu vzduchu pre rezidenčné a komerčné aplikácie. Je vhodný pre odvod
vzduchu prostredníctvom kruhové potrubia, pre horizontálnu aj vertikálnu montáž 
(Obr.2).

Návod na použitie
Diagonálny ventilátor QMF

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.  Výrobok je vyrábený 
odborným spôsobom a v súlade s platnými predpismi, ktoré sa týkajú elektrických zariadení a musí byť inštalovaný odborne kvalifikovanou 
osobou. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie osôb alebo majetku vyplývajúce z nedodržania pravidiel uvedených v tomto
 návode.

Technická špecifikácia

Pokyny pre inštaláciu, použitie a údržbu

• Prevádzková teplota: od -20° do +40°C.

• Materiál: Vysoko kvalitný polymér odolný proti nárazu a UV žiareniu.
• Vysoko efektívne aerodynamické obežné koleso zabezpečúce tichú prevádzku.
• Externá svorkovnica pre jednoduché pripojenie.
• Ventilátor je vybavený konzolou, ktorá umožňuje montáž / demontáž ventilátora bez odpojenia potrubia.
• Dvojrýchlostný AC motor kompletne uzavretý, s integrovanou tepelnou ochranou proti preťaženiu.
• Motor je inštalovaný na guľkových ložiskách, ktoré zaručujú dlhšiu životnosť výrobku (30000 h) a je vhodný pre
 chladné podnebie.
• Ventilátor je vybavený dvojitou izoláciou: nie je nutné uzemnenie.
• Vhodný pre nepretržitú alebo prerušovanú prevádzku.
• Stupeň krytia IP44
• Napájacie napätie 220-240V~ 50Hz alebo 220V~ 60Hz

• Zariadenie nesmie byť používaný na iné účely ako je uvedené v tomto návode 
• Po vybratí výrobku z obalu skontrolujte jeho stav, či je výrobok kompletný. V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného technika. 

Nenechávajte obal v dosahu malých detí alebo osôb so zdravotným postihnutím.
• Nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo vlhkými časťami tela (rukami, nohami...).
• Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami   

alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
 Deti by mali byť pod dozorom dospelej osoby, aby sa nehrali so zariadením.
• Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých látok alebo pár, ako je alkohol, insekticídy, benzín, atď.
• Ak sa zistia akákoľvek abnormality v prevádzke, odpojte zariadenie od elektrickej siete a ihneď zavolajte kvalifikovaného odborníka. 

Použitie len originálne náhradné diely za účelom opravy.
• Elektrická sieť, ku ktorému je zariadenie pripojené musí byť v súlade s predpismi.
• Pred pripojením výrobku k elektrickej sieti alebo elektrickej zásuvky sa uistite, že:
  - Údaje na výrobnom štítku (napätie a frekvencia) zodpovedajú vlastnostiam elektrickej siete;
 - Elektrické napájanie / zásuvka je vhodné pre maximálny výkon zariadenia. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na kvalifikovaného technika.
• Zariadenie by nemalo byť používané na aktiváciu ohrievačov vody, kotlov atď... a tiež by nemalo byť použité na distribúciu horúceho  
    vzduchu, dymu z odvetrávacích kanákikov od akýchkoľvek spalovacích zariadení. Takýto vzduch musí byť vyvedený do exteriéru cez 
    špeciálne potrubie.

• Zariadenie  je  navrhnuté  tak,  aby  dopravovalo  len  čistý  vzduch,  bez  mastnoty,  sadze,  chemických  a  agresívnych látok  alebo  
horľavých a výbušných zmesí

• Chraňujte zariadenie pred poveternostnými podmienkami (dážď, slnko, sneh, atď.).
• Neponárajte zariadenie alebo jeho časti do vody či iných kvapalín.
• Vypnite hlavný vypínač v prípade, ak je zistená porucha alebo pri čistení.
• Pri inštalácii viacpólového prepínača, ktorý by mal byť zahrnutý do pevnej siete, je nutné dodržať napájanie  v súlade s predpismi  
    elektroinštalácie, zabezpečiť úplné odpojenie pri prepätí - podmienky kategórie III (vzdialenosť medzi kontaktmi je rovná alebo 
    väčšia ako 3 mm).

Obr. 1
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• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo iná kvalifikovanou osobou, aby 
sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

• V prípade, že je zariadenie nainštalované vo výške nižšej ako 2,3 m:
  - v prípade pripojenia krátka potrubia na stranu výtlaku vzduchu, z dôvodu zabránenia prístupu, inštalujte externú ochrannú mriežku.
    - v prípade, že sanie ventilátora nie je pripojené potrubím, inštalujte externú ochrannú mriežku.
Prevedenie

• Neblokujte ventilátor alebo výfukové mriežky, aby bolo zabezpečené optimálne prúdenie vzduchu.
• Zabezpečte dostatočnú úhradu vzduchu do miestnosti v súlade s platnými predpismi s cieľom zabezpečiť riadnu prevádzku zariadenia.

•  V  prípade,  že  prostredí  v  ktorom  je  produkt  nainštalovaný  je  tiež  prevádzkované  zariadenie,  ktoré  spotrebováva  vzduch  ako  napr. 
ohrievače vody, plynový kotol, atď.., zabezpečte dostatočný prísun vzduchu na riadnu prevádzku takéhoto zariadenia.

Štandartné
Ventilátor sa ovláda pomocou samostatného vypínča zap/vyp alebo sveteného vypínačmi (obr. 6).

S časovačom (s oneskorenám vypnutia)
Ventilátor je vybavený časovým dobehom, nastaviteľným od cca. 2 minúty do cca. 30 minút pomocou trimmra.
Prevádzka: zapojenie podľa schémy na obrázku 7 -  Ventilátor sa spustí po zapnutí svetla. Po vypnutí svetla je ventilátor    
v prevádzke počas nastaveného času na časovom spínači. 

Súlad s normami

Montáž

Ventilátor musí byť namontovaná bezpečným spôsobom v požadovanej polohe.
Na saní a výtlaku ventilátora musí byť inštalované potrubie rovnakého prierezu ako sú pripojovacie časti 
ventilátora, dĺžky minimálne 1m. Medzi ventilátorom a okolitými prostredím nechajte vzdialenosť min.150mm.
Ventilátor inštalujte nasledovne: 
- Oddeľte teleso ventilátor ( obr.4)  od konzoly a hrdiel odsktrutkovaním štyroch skrutiek ( obr.3).  
- Nainštalujte konzolu (obr. 3) do požadovanej polohy pomocou príslušných dodaných skrutiek dodaných.
- Pripevnite teleso ventilátora ( obr.4) k nainšalovanej konzole medzi dve hrdlá pomocou štyroch skrutiek 
- Pripojte zariadenie podľa správneho elektrickej schémy zapojenia..

Upozornenie  – Ventilátor je vybavený tepelnou poistkou, ktorá vypne ventilátor v prípade poruchového stavu. 
Neprekrývajte saciu a výtlačnú časť vetilátora.

IEC 60335-1:2010
IEC 60335-2-80: 2002 + A1: 2004 + A2: 2008
Vrátane CENELEC jednotnej modifikácie a rozdiely medzi jednotlivými krajinami z Austrálie a Nového Zélandu.

Inštalácia ( obrázok 2)
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Inštalácia 

Obr.3  Obr.4

Obr.5

Rozmery
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Elektrická schéma , elektrické pripojenie

Obr.7

Obr.6
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Údržba a čistenie
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Likvidácia a recyklácia

DISPOSAL AND RECYCLING

Sede operativa/Warehouse-Offices: via E. Lorandi 4, 25080 Nuvolera (Bs) - Sede legale/Registered office: via Corsica 10, 25125 Brescia 
C.F. e P.IVA/VAT 03369930981 - REA BS-528635 - Tel: +39 030 674681 - Fax: +39 030 6872149 - www.aerauliqa.it - info@aerauliqa.it 
AERAULIQA SRL è una società a socio unico, sotto la direzione e coordinamento di ELTA GROUP LTD (UK)

V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE TENTO VÝROBOK NEPATRÍ V RÁMCI
 POŽIADAVIEK VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV IMPLEMENTOVANEJ 
SMERNICE WEEE T.Z., ŽE V TÝCHTO KRAJINÁCH VÝROBOK NIE JE PREDMETOM 
SAMOSTATNÉJ LIKVIDÁCIE NA KONCI SVOJHO FUNKČNÉHO OBDOBIA. 
Výrobok jevyrobený v súlade so smernicou EÚ 2002/96 / EC. Symbolom prečiarknutého 
odpadkového koša znamená, že tento výrobok musí byť zbieraný oddelene od ostatného 
odpadu na konci svojej životnosti. Užívateľ teda musí likvidovať daný výrobok na vhodnom 
mieste a to v zbernom stredisku pre elektronickú a elektrotechnickú likvidáciu odpadu, 
alebo poslať výrobok späť výrobcovi. Separovaný zber vyradených zariadení na recykláciu,
 spracovanie a ekologicky efiktívna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na 
životné prostredie a zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie 
vyrobené. Nesprávna likvidácia výrobku užívateľom môže mať za následok správne 
sankcie stanovené zákonom.
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