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IINNSSTTRRUUKKCCJJĘĘ NNAALLEEŻŻYY PPRRZZEEKKAAZZAAĆĆ BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIEEMMUU UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKKOOWWII 
((NNAAJJEEMMCCYY,, WWŁŁAAŚŚCCIICCIIEELLOOWWII)) PPOO ZZAAKKOOŃŃCCZZEENNIIUU MMOONNTTAAŻŻUU.. 

WW cceelluu zzaappeewwnniieenniiaa nniieezzaawwooddnneeggoo ddzziiaałłaanniiaa ii ddllaa wwłłaassnneeggoo bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa 
nnaalleeżżyy ddookkłłaaddnniiee pprrzzeecczzyyttaaćć wwsszzyyssttkkiiee ppoonniiżżsszzee pprrzzeeppiissyy ii śścciiśśllee jjee pprrzzeessttrrzzeeggaaćć!! 
ZZwwrróócciićć sszzcczzeeggóóllnnąą uuwwaaggęę nnaa „SSzzcczzeeggóóllnnee WWsskkaazzóówwkkii ddllaa UUżżyyttkkoowwnniikkaa”
((ppaattrrzz rróówwnniieeżż rroozzddzziiaałł „KKoonnsseerrwwaaccjjaa”))..

UUwwaaggaa::
WWsszzyyssttkkiiee oossoobbyy wwyykkoonnuujjąąccee pprraaccee zzwwiiąązzaannee zz mmoonnttaażżeemm,, ppooddłłąącczzeenniieemm eelleekkttrryycczznnyymm
ii uurruucchhoommiieenniieemm  wweennttyyllaattoorróóww mmuusszząą ssttoossoowwaaćć ssiięę ddoo nniinniieejjsszzeejj iinnssttrruukkccjjii.. ZZaa sszzkkooddyy
ii zzaakkłłóócceenniiaa ww pprraaccyy uurrzząąddzzeeńń,, kkttóórryycchh pprrzzyycczzyynnąą bbyyłłoo nniieepprrzzeessttrrzzeeggaanniiee iinnssttrruukkccjjii
mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii,,  pprroodduucceenntt nniiee bbiieerrzzee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii.. SSaammoowwoollnnaa ii nniieeddoozz--
wwoolloonnaa pprrzzeebbuuddoowwaa lluubb ddookkoonnyywwaanniiee zzmmiiaann ww kkoonnssttrruukkccjjii uurrzząąddzzeeńń ppoowwoodduujjee nnaattyycchh--
mmiiaassttoowwąą uuttrraattęę ggwwaarraannccjjii.. NNiiee bbiieerrzzee ssiięę ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii zzaa sszzkkooddyy wwyywwoołłaannee
nnaassttęęppssttwwaammii!! WW pprrzzyyppaaddkkuu wwyyssttąąppiieenniiaa zzaakkłłóócceeńń ww pprraaccyy wweennttyyllaattoorróóww nnaalleeżżyy zzwwrróó--
cciićć ssiięę ddoo sseerrwwiissuu bbeezzppoośśrreeddnniieeggoo wwyykkoonnaawwccyy ssyysstteemmuu wweennttyyllaaccyyjjnneeggoo.. 

WWAAŻŻNNAA WWSSKKAAZZÓÓWWKKAA
Wasze mieszkanie zostało wyposażone w nowoczesny system wentylacyjny. 
Jego najważniejszymi elementami są wbudowane w kuchni, łazience lub WC 
wentylatory, które przez wiele lat będą pracowały bezawaryjnie, pod warunkiem 
prawidłowej eksploatacji. Wentylatory są przeznaczone do odprowadzania powietrza 
z pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem.
Dlatego, jeśli w mieszkaniu jest planowana przebudowa, remont lub inne prace, 
w wyniku czego może powstać duże zapylenie powietrza w pomieszczeniach, należy
bezwarunkowo zdemontować urządzenie zgodnie z punktem 4.3. „Demontaż wkładu
wentylatora” lub odłączyć od sieci elektrycznej. Pozostającą w ścianie obudowę 
wentylatora lub kompletne urządzenie odłączone od sieci, zabezpieczyć szczelnie
folią. Zabrudzenie urządzenia pyłem budowlanym powoduje utratę gwarancji.
Jeżeli po przeczytaniu odpowiednich instrukcji użytkownik ma wątpliwości, 
czy posiada wystarczające umiejętności, aby samodzielnie wykonać czynności
opisane w instrukcji, powinien zwrócić się do instalatora lub serwisu. 

SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNEE WWSSKKAAZZÓÓWWKKII DDLLAA UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKKAA (patrz też rozdział „Konserwacja”)
Konserwacja i czyszczenie są w przypadku wentylatorów ELS firmy Helios bardzo
ułatwione. Pod pokrywą osłony wentylatora znajduje się filtr powietrza, który 
w regularnych odstępach czasu musi być czyszczony. Zabrudzony filtr powoduje
spadek wydajności. Całkowicie zapchany filtr może prowadzić do przegrzania
urządzenia i do jego awarii. Stan zabrudzenia sygnalizowany jest przez wskaźnik filtra
(czerwony punkt na osłonie). Dlatego przy stanie wskaźnika „czerwony”, a najpóźniej
co dwa miesiące, należy filtr wyczyścić. Filtr jest dostępny po otwarciu pokrywy osłony
– patrz punkt 4.2. Suchy kurz usunąć przy pomocy odkurzacza. Filtr trwały z tkaniny 
filtracyjnej w ramce z tworzywa sztucznego można czyścić ręcznie pod bieżącą ciepłą
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wodą z użyciem, rozpuszczającego tłuszcz, łagodnego środka czyszczącego lub 
w zmywarce w temperaturze do 60°C. Po osuszeniu umieścić go ponownie w osłonie.
Przy widocznych oznakach zużycia lub przerwania tkaniny filtracyjnej filtr trwały należy
wymienić na nowy (patrz punkt 2.9. „Części zamienne”).
Zabrudzenia osłony można usunąć przy pomocy ciepłej wody z mydłem. 
Jeśli jest to konieczne można zdjąć całą osłonę zgodnie z rys. 19 i 20. 
Przedtem należy odłączyć urządzenie od sieci. 
Tylko regularne czyszczenie zapewnia skuteczne działanie urządzenia i pełną
gwarancję producenta.
Ponowne uruchomienie wentylatora dopuszczalne jest jedynie po włożeniu filtra.

UUwwaaggaa:: 
Praca wentylatora bez filtra jest niedopuszczalna, ponieważ następuje zanieczysz-
czenie urządzenia i przewodów wentylacyjnych oraz może być przyczyną zniszczenia
wentylatora. Niestosowanie filtra powoduje utratę gwarancji.

SSppiiss ttrreeśśccii
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11..11.. PPrrzzeegglląądd ttyyppóóww
ELS-V 60/35 standard nr katalogowy 8133
ELS-V 100/35 standard nr katalogowy 8134 
ELS-V 100/60 standard nr katalogowy 8135
ELS-V 100/60/35 standard nr katalogowy 8136
ELS-VN 60/35 z wyłącznikiem opóźniającym nr katalogowy 8139
ELS-VP 60 z czujnikiem obecności nr katalogowy 8149
ELS-VP 100 z czujnikiem obecności nr katalogowy 8150
ELS-VF 60 z automatycznym sterowaniem wilgotności  nr katalogowy 8161
ELS-VF 60/35 z automatycznym sterowaniem wilgotności  nr katalogowy 8163
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11..22.. KKoommppoonneennttyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS 
1.    wkład wentylatora – obudowa spiralna z wentylatorem, 

elektroniczna płytka sterująca i elektryczne połączenie wtykowe 
2.    kratka z odchylaną pokrywą osłony i wskaźnikiem filtra 
3.    filtr trwały
4.    dwa wkręty L = 25 mm, dwa wkręty L = 40 mm
5.    ELS-ARS (osprzęt) nr katalogowy 8185 zestaw do tylnego wywiewu, do montażu 

na ELS-V.. w celu przekierowania wylotu powietrza z tyłu obudowy
6.    nity z tworzywa sztucznego – wymagane tylko w przypadku przebudowy 

obudowy ELS-GUBA

11..33.. DDaannee tteecchhnniicczznnee
- możliwe stopnie wydajności: 100 / 60 / 35 m3/h
- klasa ochronna: II
- stopień ochrony: IP X5
- zastosowanie w strefie pierwszej pomieszczeń wilgotnych
- nie wymagający konserwacji, z łożyskowaniem tocznym, energooszczędny silnik: 

230 V/50 Hz
- wskaźnik zanieczyszczenia filtra
- filtr trwały: klasa G2

OOggóóllnnee wwsskkaazzóówwkkii 

22..11.. WWsskkaazzóówwkkii oossttrrzzeeggaawwcczzee ii oo bbeezzppiieecczzeeńńssttwwiiee
SSyymmbbooll oobbookk ssttoossoowwaannyy jjeesstt ddoo oozznnaacczzaanniiaa zzaaggrroożżeeńń bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa.. OOssttrrzzeeggaa oonn
pprrzzeedd nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm,, ggrroożżąąccyymm wwyyrrzząąddzzeenniieemm zznnaacczznnyycchh sszzkkóódd.. PPrroossiimmyy
pprrzzeessttrrzzeeggaaćć wwsszzyyssttkkiicchh pprrzzeeppiissóóww bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa,, zzaammiieesszzcczzoonnyycchh pprrzzyy ttyycchh 
ssyymmbboollaacchh,, aabbyy uunniikknnąąćć wwsszzeellkkiicchh ssyyttuuaaccjjii zzaaggrroożżeenniiaa..

22..22.. WWyymmaaggaanniiaa ggwwaarraannccyyjjnnee –– wwyyłłąącczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii
Nieprzestrzeganie zawartych w niniejszej instrukcji zaleceń spowoduje automatyczną
utratę gwarancji i możliwości działań dostawcy. To samo dotyczy roszczeń wobec 
producenta. Stosowanie osprzętu, który nie jest zalecany ani oferowany przez firmę
Helios jest zabronione. Wynikające z tego ewentualne szkody nie są objęte gwarancją.
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22..33.. PPrrzzeeppiissyy –– ddyyrreekkttyywwyy
Przy prawidłowym montażu i użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem urządzenie 
spełnia w chwili wyprodukowania obowiązujące przepisy i dyrektywy CE.

22..44.. PPrrzzyyjjęęcciiee pprrzzeessyyłłkkii 
Przesyłkę należy sprawdzić natychmiast przy dostawie pod kątem ewentualnych
uszkodzeń oraz poprawności dostawy. Jeśli uszkodzenia mają miejsce, należy
sporządzić protokół na ten temat przy udziale przedsiębiorstwa transportowego. 
W przypadku niezłożenia reklamacji we właściwym czasie nie będzie ona 
akceptowana.

22..55.. SSkkłłaaddoowwaanniiee  
Podczas składowania przez dłuższy okres czasu należy przedsięwziąć następujące
środki w celu uniknięcia szkodliwych wpływów otoczenia: zabezpieczyć silnik za
pomocą suchego, szczelnego opakowania (worek z tworzywa sztucznego ze środkiem
osuszającym i wskaźnikiem zawilgocenia). Miejsce przechowywania musi być pozbaw-
ione drgań, chronione przed działaniem wody i nadmiernych wahań temperatury
(dopuszczalny zakres temperatur: od -20°C do +40°C). Przy wysyłce do innego odbior-
cy (zwłaszcza na duże odległości) sprawdzić, czy opakowanie jest odpowiednie dla
wybranego środka i trasy transportu. Szkody, których przyczyna leży w niewłaściwym
transporcie, niewłaściwym składowaniu lub uruchomieniu są możliwe do udowod-
nienia i nie podlegają gwarancji.

22..66.. ZZaakkrreess zzaassttoossoowwaańń 
Urządzenia przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, w okresie ich
normalnej eksploatacji, do usuwania powietrza zużytego z łazienek, WC i kuchni
domowych. Wszystkie wkłady wentylatorów pasują do wszystkich obudów ELS 
pod- i natynkowych.  Kompletne urządzenie posiada stopień ochrony IP55, klasę izo-
lacji ochronnej II i może być instalowane w strefie 1 pomieszczeń wilgotnych.

NNiieeddooppuusszzcczzaallnnee jjeesstt zzaassttoossoowwaanniiee uurrzząąddzzeeńń ddoo iinnnnyycchh cceellóóww,, nniieezzggooddnnyycchh 
zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm..

22..77.. PPaarraammeettrryy pprraaccyy
Aby osiągnąć przewidziane parametry pracy niezbędny jest prawidłowy montaż 
wentylatora, prawidłowo wykonany pion wentylacyjny i dostateczny dopływ świeżego
powietrza. Nietypowe wykonania, niekorzystne warunki zabudowy i eksploatacji mogą
obniżyć wydajność wentylatora. Poziom hałasu wentylatora podany jest przy pomocy
dwóch parametrów: jako moc akustyczna LWA zmierzona w ocenie A (w/g DIN 45635
cz. 1) oraz  jako ciśnienie akustyczne LA w ocenie A w odniesieniu do powierzchni
absorpcji pomieszczenia,  uwzględniające zdolność tłumienia charakterystyczną dla
tego pomieszczenia, która w znacznym stopniu wpływa na hałas wynikowy. Poziom
ciśnienia akustycznego LA dla określonej, ekwiwalentnej powierzchni absorpcji (10
m²) jest odbierany przez ucho ludzkie i stanowi podstawowy parametr do oceny
poziomu hałasu wentylatora. Dopływ powietrza: każde wentylowane pomieszczenie
musi posiadać niezamykany otwór wentylacyjny o przekroju 150 cm2. 
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22..88.. PPooddłłąącczzeenniiee eelleekkttrryycczznnee 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych i montażowych należy
całkowicie odłączyć urządzenie od sieci! Podłączenie elektryczne może wykonać
wyłącznie wykwalifikowany, fachowy personel (uprawniony elektryk) zgodnie 
z załączonymi schematami elektrycznymi.
Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich norm, przepisów bezpieczeństwa
oraz warunków technicznych przyłączania zakładu energetycznego. Wymagany jest
wyłącznik sieciowy rozłączający wszystkie bieguny o rozwarciu styków min. 3 mm 
(EN 60335-1). Zmierzone napięcie i częstotliwość sieci oraz inne parametry muszą być
zgodne z danymi na tabliczce znamionowej. Przewód zasilania poprowadzić w taki
sposób, aby w przypadku zalania wodą nie mogła po nim spłynąć do środka obudowy.
Nie wolno prowadzić przewodów elektrycznych przez ostre krawędzie! Urządzenia
posiadają stopień ochrony IP X5 (strugoszczelność). Ponadto odpowiadają one klasie
ochronnej II. Podany na tabliczce znamionowej stopień ochrony IP odnosi się tylko 
do kompletnego urządzenia, zamontowanego zgodnie z niniejszą instrukcją i przy
zamkniętej pokrywie osłony. Urządzenie podłączane jest do zasilania przez zaciski
przyłączeniowe wewnątrz obudowy. Podłączenie wykonać zgodnie ze schematem
odpowiednim dla danego typu wentylatora i obudowy. W pomieszczeniach bez okien
zaleca się sterowanie równoległe z oświetleniem (wyjątki: ELS-VF i ELS-VP).
ZZaassiillaanniiee eelleekkttrryycczznnee ppoowwiinnnnoo zzoossttaaćć wwłłąącczzoonnee ddooppiieerroo ppoo zzaakkoońńcczzeenniiuu kkoommpplleettnneeggoo
mmoonnttaażżuu uurrzząąddzzeenniiaa!!

22..99.. CCzzęęśśccii zzaammiieennnnee 
Zapasowy filtr trwały ELF-ELS, nr katalogowy 8190, 1 opakowanie = 2 sztuki, 
zmywalny. 
Zapasowy filtr powietrza ELF-ZS, nr katalogowy 0557, 1 opakowanie = 5 sztuk, 
do elementu wywiewnego podłączenia drugiego pomieszczenia.

FFiillttrryy zzaappaassoowwee mmoożżnnaa tteeżż zzaammóówwiićć ww iinntteerrnneecciiee nnaa ssttrroonniiee wwwwww..iissttppooll..ppll

22..1100.. CCEERRTTYYFFIIKKAATTYY
AApprroobbaattaa TTeecchhnniicczznnaa IITTBB NNrr AATT--1155--88004411//22000099
CCeerrttyyffiikkaatt zzggooddnnoośśccii IITTBB--11886600//WW
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ŻŻóółłttaa nnaalleeppkkaa wwee wwnnęęttrrzzuu oobbuuddoowwyy
DDoo mmoommeennttuu kkoommpplleettnneeggoo mmoonnttaażżuu wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa wwrraazz zz oossłłoonnąą 
lluubb ww pprrzzyyppaaddkkuu wwyykkoonnyywwaanniiaa pprraacc sseerrwwiissoowwyycchh zzaacciisskkii kkoossttkkii mmuusszząą bbyyćć 
ooddłłąącczzoonnee oodd nnaappiięęcciiaa nnaa wwsszzyyssttkkiicchh bbiieegguunnaacchh..

Informacja dla elektryków
Podłączenie elektryczne wykonać zgodnie z odpowiednim schematem dla przewi-
dzianego wkładu wentylatora (schematy, strona 28). Proszę po wykonaniu
podłączenia zakreślić odpowiednie kratki na żółtej nalepce i przy właściwym 
schemacie w instrukcji montażu i eksploatacji. 
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MMoonnttaażż wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa

33..11.. MMoonnttaażż wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa
WWkkłłaadd wweennttyyllaattoorraa nnaalleeżżyy wwyyjjąąćć zz oorryyggiinnaallnneeggoo kkaarrttoonnuu bbeezzppoośśrreeddnniioo pprrzzeedd 
mmoonnttaażżeemm,, aabbyy uunniikknnąąćć mmoożżlliiwwyycchh zzaabbrruuddzzeeńń lluubb uusszzkkooddzzeeńń,, mmooggąąccyycchh ppoowwssttaaćć 
ww cczzaassiiee ttrraannssppoorrttuu lluubb nnaa ppllaaccuu bbuuddoowwyy.. JJeeśśllii oobbuuddoowwaa wweennttyyllaattoorraa ((ppooddttyynnkkoowwaa 
lluubb nnaattyynnkkoowwaa)) jjeesstt ooddkksszzttaałłccoonnaa,, pprrzzeekkrrzzyywwiioonnaa lluubb wwcciiśśnniięęttaa zz ppoowwoodduu 
nniieeffaacchhoowweeggoo mmoonnttaażżuu,, jjeeśśllii wwkkłłaadd wweennttyyllaattoorraa uuppaaddnniiee nnaa ppooddłłooggęę lluubb zzoossttaanniiee 
ww iinnnnyy ssppoossóóbb uusszzkkooddzzoonnyy,, nnaalleeżżyy pprrzzeerrwwaaćć mmoonnttaażż wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa,, ggddyyżż 
pprraawwiiddłłoowwaa pprraaccaa uurrzząąddzzeenniiaa wweennttyyllaaccyyjjnneeggoo nniiee jjeesstt zzaappeewwnniioonnaa.. MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy 
ii uurruucchhoommiieenniiee wweennttyyllaattoorraa ppoowwiinnnnoo nnaassttąąppiićć ppoo zzaakkoońńcczzeenniiuu wwsszzyyssttkkiicchh iinnnnyycchh rroobbóótt
bbuuddoowwllaannyycchh lluubb rreemmoonnttoowwyycchh ii ppoo ggrruunnttoowwnnyymm sspprrzząąttaanniiuu ppoommiieesszzcczzeeńń,, 
aabbyy zzaappoobbiieecc uusszzkkooddzzeenniioomm ii zzaabbrruuddzzeenniiuu uurrzząąddzzeenniiaa wweennttyyllaaccyyjjnneeggoo..

33..22.. PPrrzzyyggoottoowwaanniiee wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa EELLSS--VV....  ++ EELLSS--AARRSS,, ddoo ttyyllnneeggoo wwyywwiieewwuu 
((ooppccjjoonnaallnniiee))

MMoonnttaażż wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa nnaalleeżżyy wwyykkoonnaaćć ww nnaassttęęppuujjąącceejj kkoolleejjnnoośśccii::

11..  WWyyłłąącczzyyćć zzaassiillaanniiee ssiieecciioowwee..
2.  Sprawdzić, czy przewody (żyły) są dobrze zamocowane w zaciskach połączenia 

wtykowego w obudowie i czy przewód podłączeniowy jest prawidłowo ułożony.
3.  Dokonać kontroli prawidłowości podłączenia elektrycznego i jego zgodności 

z przewidzianym wkładem wentylatora przez porównanie zakreślonego schematu 
elektrycznego (na żółtej etykietce w obudowie).

4.  Sprawdzić prawidłowość montażu obudowy, ewentualnie dokonać korekty 
(zgodnie z odpowiednią instrukcją obudowy).

5.  Usunąć ewentualne zabrudzenia (gips, resztki zaprawy, kurz budowlany).  
6.  Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne jest zgodne z wartościami napięcia 

i częstotliwości podanymi na tabliczce znamionowej.

Zaczepić kierownicę
ELS-ARS

zaczepić!

zatrzasnąć!

Montaż ELS-ARS 
– widok z przodu 
i z boku.

Rys. 2Rys. 1

SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS
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7.  Wyjąć wkład wentylatora i osłonę wewnętrzną z opakowania. Wkład wentylatora 
należy pewnie trzymać obiema rękami za obudowę spiralną i włożyć do obudowy. 
Wylot powietrza obudowy spiralnej musi być skierowany do klapy zwrotnej 
(patrz  Rys. 3).

8.  Wkład wentylatora wsunąć z równomiernym naciskiem, obiema rękami do oporu 
i następnie mocno docisnąć aż do zatrzaśnięcia 3 uchwytów w obudowie 
(patrz Rys. 4/a ).

99..  PPrrzzyy mmoonnttaażżuu ssuuffiittoowwyymm zzaabbeezzppiieecczzyyćć 33 zzaattrrzzaasskkii śśrruubbaammii zz łłbbeemm wwppuusszzcczzaannyymm 
((44 xx 4400 mmmm,, bbrraakk ww kkoommpplleecciiee)) ((ppaattrrzz RRyyss.. 44//bb))

10. Po zakończeniu montażu należy przez lekkie naciśnięcie rogu, gdzie znajduje się 
część elektryczna upewnić się, że podłączenie elektryczne również prawidłowo się
zatrzasnęło.

UUwwaaggaa:: WW pprrzzyyppaaddkkuu uurrzząąddzzeeńń zz wwbbuuddoowwaannąą ffuunnkkccjjąą ooppóóźźnniieenniiaa wwłłąącczzeenniiaa 
ii wwyyłłąącczzeenniiaa ((ttyyppyy EELLSS--VVNN....,, --VVNNCC....,, --VVPP....,, --VVFF....))  nnaalleeżżyy ppaammiięęttaaćć,, żżee ppoo wwłłąącczzeenniiuu zzaassii--
llaanniiaa nnaassttęęppuujjee rroozzrruucchh zz ooppóóźźnniieenniieemm ((ookk.. 4455 ss)) oorraazz ppoo wwyyłłąącczzeenniiuu wweennttyyllaattoorr pprraaccuu--
jjee ddaalleejj zz ooddppoowwiieeddnniimm cczzaasseemm ooppóóźźnniieenniiaa..  

33..33.. MMoonnttaażż oossłłoonnyy EELLSS

Rys. 4Rys. 3

Rys. 6Rys. 5

Wkręty lekko
wkręcić!  
Długość 
dostarczonych
wkrętów: 25 mm
lub 40 mm, 

jeśli obudowa
jest zbyt 
głęboko 
wbudowana 
(po 2 szt.).

Wyjmowanie 
filtra. Ciągnąć 
za kołek w rogu
filtra, 
jednocześnie
pociągająć 
na zewnątrz 
odryglować
boczny zatrzask,
wyjąć filtr.

SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS
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WWłłąącczzeenniiee wweennttyyllaattoorraa bbeezz ffiillttrraa jjeesstt nniieeddooppuusszzcczzaallnnee,, ppoonniieewwaażż ww pprrzzeecciiwwnnyymm rraazziiee
uurrzząąddzzeenniiee ii ccaałłyy pprrzzeewwóódd rruurroowwyy zzoossttaannąą zzaanniieecczzyysszzcczzoonnee.. WW wwyynniikkuu zzaanniieecczzyysszz--
cczzeenniiaa rróówwnniieeżż kkllaappaa zzwwrroottnnaa mmoożżee ffuunnkkccjjoonnoowwaaćć nniieepprraawwiiddłłoowwoo.. MMoożżnnaa tteemmuu zzaappoo--
bbiieecc pprrzzeezz ssyysstteemmaattyycczznnee cczzyysszzcczzeenniiee.. NNiieepprrzzeessttrrzzeeggaanniiee tteeggoo wwyymmoogguu ssppoowwoodduujjee
uuttrraattęę ggwwaarraannccjjii..  

SSzzcczzeeggóóllnnee ssyyttuuaaccjjee mmoonnttaażżoowwee::
- obudowa zbyt głęboko wpuszczona

Jeśli obudowa jest zbyt głęboko wpuszczona w ścianę, osłona może być zamoco-  
wana dłuższymi wkrętami (odpowiednie wkręty są dostarczane w komplecie 
z osłoną, po 2 sztuki, długości 25 mm i 40 mm). 

Uwaga: Dłuższe wkręty (40 mm) wolno stosować tylko w przypadku, gdy krótsze 
wkręty (25 mm) są niewystarczające do prawidłowego montażu osłony wentylatora.
Stosowanie zbyt długich wkrętów grozi trwałym uszkodzeniem wirnika (wyłamaniem
łopatek).

- obudowa wystaje z gotowej ściany lub w przypadku nierówno lub zbyt dużego  
wyciętego otworu pod obudowę 
Można zastosować ramkę wyrównującą ELS–AGR, nr katalogowy 8193, w celu 
zamaskowania błędów montażu.

SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS

Nałożyć osłonę bez filtra 
na wkręty i ustawić pionowo.

Wkręcić z wyczuciem
wkręty tak, aby osłona
pewnie i szczelnie
przylegała do ściany.

Rys. 8Rys. 7

Rys. 10Rys. 9

W przypadku
podłączenia
drugiego
pomieszczenia
włożyć wkładkę
foliową (7) 
z kompletu ELS-ZS,
następnie włożyć
filtr (3).

Zamknąć 
pokrywę osłony.
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33..44.. MMoonnttaażż cczzuujjnniikkaa oobbeeccnnoośśccii EELLSS--VVPP.... ((ooppccjjoonnaallnniiee)) 
Zasięg maksymalnie 5 metrów, kąt wykrywalności poziomy
około 100o, pionowy około 80o (patrz Rys. 12).
Po montażu wkładu wentylatora w obudowie pod- lub
natynkowej, czujnik zawieszony na przewodzie musi
zostać zamontowany w przewidzianym dla niego otworze
od tylnej strony ramy osłony (patrz Rys. 11/12).
Prawidłowe położenie czujnika jest zapewnione odpowied-
nim prowadzeniem w otworze. Przy mocowaniu osłony
uważać na przewód czujnika, aby go nie ścisnąć lub 

nie obciążyć mechanicznie. Następnie zamontować osłonę (zgodnie z Rys. 7 – Rys. 10)   
- Osłony z zamontowanym czujnikiem nie zostawiać swobodnie zawieszonej 

na przewodzie czujnika, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia  
czujnika i sterowania.

- Czujnik posiada bardzo czuły elektroniczny element konstrukcyjny i w żadnym 
wypadku nie wolno go otwierać ani uszkodzić. 

33..55.. MMoonnttaażż cczzuujjnniikkaa wwiillggoottnnoośśccii EELLSS--VVFF.... ((ooppccjjoonnaallnniiee)) 
Po montażu wkładu wentylatora w obudowie pod- lub natynkowej, czujnik wilgotności
zawieszony na przewodzie musi zostać zamontowany w przewidzianym dla niego
otworze od tylnej strony ramy osłony (patrz Rys. 13/14). Prawidłowe położenie 
czujnika jest zapewnione odpowiednim prowadzeniem w otworze. Przy zamocowaniu
osłony uważać na przewód czujnika, aby go nie ścisnąć lub nie obciążyć mechanicznie.
Następnie zamontować osłonę (zgodnie z Rys. 7 – Rys. 10) 
- Osłony z zamontowanym czujnikiem nie zostawiać swobodnie zawieszonej 

na przewodzie czujnika, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 
czujnika i sterowania.

- Czujnik posiada bardzo czuły elektroniczny element konstrukcyjny i w żadnym 
wypadku nie wolno go otwierać ani uszkodzić. 

Rys. 12Rys. 11

Rys. 14

Rys. 13

horyzontalnie

pionowo

SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS
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KKoonnsseerrwwaaccjjaa 

44..11.. WWsskkaazzóówwkkii ddoo pprraacc sseerrwwiissoowwyycchh 
Zanieczyszczone i wilgotne powietrze może wpływać na niezawodność funkcjono-
wania. Zalecana jest okresowa kontrola klapy zwrotnej.
W przypadku urządzeń z wyposażeniem przeciwpożarowym należy przestrzegać
odpowiednich przepisów zawartych we właściwym dokumencie dopuszczającym.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych i montażowych należy
całkowicie odłączyć urządzenie od sieci! Podłączenie elektryczne może wykonać
wyłącznie wykwalifikowany, fachowy personel (uprawniony elektryk) zgodnie 
z załączonymi schematami elektrycznymi.

44..22.. FFiillttrr ppoowwiieettrrzzaa ttrrwwaałłyy
Wentylatory ELS są wyposażone w filtr trwały o dużej powierzchni i z dużą pojem-
nością wchłaniania zanieczyszczeń, co pozwala na zmniejszenie częstości jego
czyszczenia. Instalator musi koniecznie poinformować użytkownika, że filtr należy 
w odpowiednich odstępach czasu (np. co dwa miesiące, zależnie od poziomu
zabrudzenia) sprawdzić pod względem stanu i musi zostać wyczyszczony. Brudny filtr
może doprowadzić do znacznego spadku mocy albo może doprowadzić do przegrza-
nia urządzenia i tym samym doprowadzić do awarii/przestoju. 
Filtr powietrza może być czyszczony ciepłą wodą ręcznie lub w zmywarce do 60°C. 
Po osuszeniu umieścić go ponownie w osłonie. Przy widocznych oznakach zużycia filtr
trwały należy wymienić na nowy. Filtry zapasowe można kupić u dystrybutora bądź też
zamówić w internecie na stronie www.istpol.pl

- Wskaźnik filtra
Czerwony punkt kontrolny wskaźnika filtra w osłonie sygnalizuje poziom niedopu-
szczalnego zabrudzenia filtra trwałego i związanym z tym spadek wydajności 
wentylatora (patrz Rys.15).

- Wymiana filtra

SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS

Rys. 16Rys. 15

Wskaźnik filtra: biały - filtr w porządku,
czerwony - filtr wyczyścić.

Podnieść pokrywę!
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WWłłąącczzeenniiee wweennttyyllaattoorraa bbeezz ffiillttrraa jjeesstt nniieeddooppuusszzcczzaallnnee,, ppoonniieewwaażż ww pprrzzeecciiwwnnyymm rraazziiee
uurrzząąddzzeenniiee ii ccaałłyy pprrzzeewwóódd rruurroowwyy zzoossttaannąą zzaanniieecczzyysszzcczzoonnee.. PPrraawwiiddłłoowwee ffuunnkkccjjoonnoo--
wwaanniiee kkllaappyy pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj mmoożżee zzoossttaaćć pprrzzeezz zzaabbrruuddzzeenniiaa zzaakkłłóóccoonnee.. 
PPrrzzyy nniieepprrzzeessttrrzzeeggaanniiuu,, uuttrraattaa ggwwaarraannccjjii.. 

44..33.. DDeemmoonnttaażż wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa 
PPrrzzeedd wwsszzyyssttkkiimmii pprraaccaammii kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnyymmii ii iinnssttaallaaccyyjjnnyymmii aallbboo pprrzzeedd oottwwaarrcciieemm
ppuusszzkkii zzee sstteerroowwaanniieemm nnaalleeżżyy uurrzząąddzzeenniiee ooddłłąącczzyyćć oodd ssiieeccii nnaa wwsszzyyssttkkiicchh bbiieegguunnaacchh..

Rys. 18Rys. 17

Wyjmowanie
filtra. Ciągnąć
za kołek 
w rogu filtra,
jednocześnie
pociągając 
na zewnątrz 
odryglować
boczny 
zatrzask,
wyjąć filtr.

Po wyczyszczeniu
włożyć ponownie filtr
i zamknąć pokrywę.

Rys. 20RRyyss.. 1199

Wyjmowanie
filtra. Ciągnąć
za kołek 
w rogu filtra,
jednocześnie
pociągając 
na zewnątrz 
odryglować
boczny 
zatrzask,
wyjąć filtr.

Poluzować wkręty 
i zdjąć osłonę.

Rys. 22Rys. 21

Haki zatrzaskowe odryglować palcami.

Rys. 23

Wkład
wentylatora
wyciągnąć
za żebra
ukośne/
poprzeczne

SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS
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SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS

EElleekkttrroonniikkaa

PPrrzzeedd pprrzzyyssttąąppiieenniieemm ddoo jjaakkiicchhkkoollwwiieekk pprraacc kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnyycchh ii mmoonnttaażżoowwyycchh nnaalleeżżyy
ooddłłąącczzyyćć uurrzząąddzzeenniiee oodd ssiieeccii nnaa wwsszzyyssttkkiicchh bbiieegguunnaacchh!! PPooddłłąącczzeenniiee eelleekkttrryycczznnee mmoożżee
wwyykkoonnaaćć wwyyłłąącczznniiee wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannyy,, ffaacchhoowwyy ppeerrssoonneell ((uupprraawwnniioonnyy eelleekkttrryykk)) 
zzggooddnniiee zz zzaałłąącczzoonnyymmii sscchheemmaattaammii eelleekkttrryycczznnyymmii.. NNaalleeżżyy bbeezzwwzzggllęęddnniiee pprrzzeessttrrzzeeggaaćć
ooddppoowwiieeddnniicchh nnoorrmm,, pprrzzeeppiissóóww bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa oorraazz tteecchhnniicczznnyycchh wwaarruunnkkóóww
pprrzzyyłłąącczzaanniiaa zzaakkłłaadduu eenneerrggeettyycczznneeggoo.. 

55..11.. WWppłłyyww nnaappiięęcciiaa ppoowwrroottnneeggoo lluubb iinndduukkoowwaanneeggoo zzee śśwwiieettllóówweekk,, żżaarróówweekk 
eenneerrggoooosszzcczzęęddnnyycchh,, LLEEDD oośśwwiieettlleenniiaa ppoommiieesszzcczzeenniiaa ii tteemmuu ppooddoobbnnyycchh..

WWaażżnnaa wwsskkaazzóówwkkaa.. 
NNaappiięęcciiee ppoowwrroottnnee ii iinndduukkoowwaannee ww iinnssttaallaaccjjii eelleekkttrryycczznneejj nniiee ssttaannoowwii żżaaddnnyycchh
„„bbłłęęddóóww””..  MMooggąą wwyyssttęęppoowwaaćć ww wwyynniikkuu kkoommbbiinnaaccjjii ppoołłąącczzeeńń ww iinnssttaallaaccjjii wweennttyyllaattoorraa,,
pprrzzeełłąącczznniikkaa,, oośśwwiieettlleenniiaa ii wwyywwoołłyywwaaćć nniieeoocczzeekkiiwwaannee ssyymmppttoommyy jjaakk żżaarrzzeenniiee,, ssaammoozzaa--
ppłłoonnyy,, bbłłęęddnnee ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee..

WWeennttyyllaattoorr zz nnaappiięęcciieemm ppoowwrroottnnyymm ww ppoołłąącczzeenniiuu zz oośśwwiieettlleenniieemm ppoommiieesszzcczzeenniiaa

NNaappiięęcciiee ppoowwrroottnnee ww ssttaannddaarrddoowwyycchh ttyyppaacchh bbeezz wweewwnnęęttrrzznneejj eelleekkttrroonniikkii
W typach wentylatorów wielobiegowych występuje zawsze napięcie powrotne 
na innych  nie podłączonych zaciskach.  W związku z tym oświetlenie pomieszczenia
należy włączać tylko i wyłącznie za pośrednictwem przełącznika dwupolowego (obwód
wentylatora musi być odseparowany od obwodu oświetlenia,  patrz schemat  1011). 

NNaappiięęcciiee ppoowwrroottnnee ww  ttyyppaacchh zz wweewwnnęęttrrzznnąą eelleekkttrroonniikkąą ((NN,, NNCC,, PP,, PPCC,, FF))
Zastosowanie układów elektronicznych powoduje, że na zaciskach wejściowych
wentylatora(w wielobiegowych typach zawsze na najwyższym biegu) występuje
niskoenergetyczne napięcie powrotne. W związku z tym, w celu jego wyeliminowania
można zastosować kondensator X2. W wielobiegowych typach dotyczy to tylko
najwyższego biegu, natomiast dla pozostałych niższych biegów zastosowanie kon-
densatora nie jest możliwe. 
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LLaammppkkii nneeoonnoowwee // LLEEDD
Przy zastosowaniu wyłączników z lampką neonową lub LED, w celu uniknięcia ich
ciągłego świecenia można równolegle do zacisków wentylatora podłączyć  konden-
sator  (patrz schemat  1010), (X2 – kondensator  0,33µF/275 V~  z wyprowadzeniami, 
nr katalogowy 84955-001).

OOśśwwiieettlleenniiee ppoommiieesszzcczzeenniiaa zzee sstteerroowwaanniieemm eelleekkttrroonniicczznnyymm jjaakk nnpp.. żżaarróówwkkii 
eenneerrggoooosszzcczzęęddnnee lluubb llaammppyy LLEEDD
W celu uniknięcia nieoczekiwanych zapłonów oświetlenia z elektronicznym
sterowaniem, można równolegle podłączyć kondensator (patrz schemat 1010),  
(X2 – kondensator  0,33 µF/275 V~  z wyprowadzeniami, nr katalogowy 84955-001).
Alternatywnie oświetlenie musi być podłączone za pośrednictwem przełącznika
dwupolowego (patrz schemat 1011).

Przykłady:

Schemat 1010
Rozwiązanie 
z kondensatorem

Schemat 1011
Rozwiązanie 
z 2-polowym
wyłącznikiem
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Schemat 1010

W wielobiegowych typach
kondensator możliwy 
tylko na najwyższym biegu

oświetlenie

wyłącznik
1-polowy

kondensator
patrz rys. 24

Schemat 1011

oświetlenie

wyłącznik
2-polowy
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55..22.. OOttwwiieerraanniiee ppuusszzkkii zzee sstteerroowwaanniieemm
PPrrzzeedd pprrzzyyssttąąppiieenniieemm ddoo jjaakkiicchhkkoollwwiieekk pprraacc kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnyycchh ii mmoonnttaażżoowwyycchh nnaalleeżżyy
ooddłłąącczzyyćć uurrzząąddzzeenniiee oodd ssiieeccii nnaa wwsszzyyssttkkiicchh bbiieegguunnaacchh!! PPooddłłąącczzeenniiee eelleekkttrryycczznnee mmoożżee
wwyykkoonnaaćć wwyyłłąącczznniiee wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannyy,, ffaacchhoowwyy ppeerrssoonneell ((uupprraawwnniioonnyy eelleekkttrryykk)) zzggooddnniiee
zz zzaałłąącczzoonnyymmii sscchheemmaattaammii eelleekkttrryycczznnyymmii.. Należy bezwzględnie przestrzegać
odpowiednich norm, przepisów bezpieczeństwa oraz technicznych warunków
przyłączania zakładu energetycznego. 

Puszkę ze sterowaniem wolno otwierać tylko wtedy, gdy wkład wentylatora jest wyjęty
z obudowy!  

W celu zdjęcia pokrywy puszki ze sterowaniem należy ostrożnie i z wyczuciem odchylić
zaczepy boczne, zbyt mocne wygięcie zaczepów może spowodować ich ułamanie!
Nie wolno zdejmować pokrywy w przypadku, gdy wkład wentylatora jest zamontowany
w obudowie!

Rysunek 25 i 26 Otwieranie i zamykanie puszki ze sterowaniem wkładu wentylatora (1)

55..33.. PPłłyyttkkaa eelleekkttrroonniicczznnaa 
Płytka elektroniczna umożliwia różnorodne tryby pracy wentylatora jak np. praca inter-
wałowa, z opóźnieniem czasowym, w zależności od wilgotności lub z czujnikiem obec-
ności. Płytka sterująca jest zamontowana w strugoszczelnej obudowie i posiada
wyprowadzone kołki złącza wtykowego do elektrycznego połączenia z obudową
wentylatora. 

55..44.. PPrraaccaa rróówwnnoolleeggłłaa wweennttyyllaattoorróóww wwiieelloobbiieeggoowwyycchh
BBeezzppoośśrreeddnniiee ppoołłąącczzeenniiee rróówwnnoolleeggłłee zzaacciisskkóóww wweejjśścciioowwyycchh wweennttyyllaattoorróóww jjeesstt 
nniieeddoozzwwoolloonnee!!
Wyjątek:  Wkłady wentylatorów z elektroniką wolno  bezpośrednio łączyć równolegle
na najwyższych biegach (wejście sterowane czasowo). Bezpośrednie połączenia
równoległe na niższych biegach pozostaje wykluczone. Możliwe jest równoległe
połączenietych wejść po odseparowaniu  przy pomocy styków przekaźnika. 
Połączenie z oświetleniem – patrz punkt 5.1.

17

RRyyss.. 2266RRyyss.. 2255

otwieranie zamykanie
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55..55.. WWkkłłaadd wweennttyyllaattoorraa EELLSS--VV....  
Funkcja: wentylacja poprzez włączenie i wyłączenie, np. w kombinacji z włącznikiem
oświetleniowym albo wielostopniowo z przełącznikiem stopniowym. 

55..66.. WWkkłłaadd wweennttyyllaattoorraa EELLSS--VVNN…….. zz ooppóóźźnniieenniieemm wwyyłłąącczzeenniiaa
Funkcja: Zintegrowany wyłącznik opóźniający ze stałym opóźnieniem uruchomienia
(OPU) ok. 45 sekund i trzema na stałe zdefiniowanymi czasami opóźnienia wyłączenia
(OPW): 6, 15 i 21 minut ustawianymi na miniaturowym przełączniku obrotowym 
z trzema oznaczonymi sektorami (Rys. 27). Wybór czasu opóźnienia dokonuje się
poprzez ustawienie  strzałki przełącznika obrotowego na znaczniku odpowiedniego
sektora I  (6 min.), II  (15 min. - ustawienie fabryczne) lub III (21 min.) zgodnie 
z Rys. 28. W tym celu konieczny jest śrubokręt płaski o grubości max 2 mm.  

UUssttaawwiieenniiaa cczzaassuu ooppóóźźnniieenniiaa nnaalleeżżyy ddookkoonnaaćć pprrzzeedd mmoonnttaażżeemm wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa!!
Aktywacja OPU następuje po włączeniu wentylatora, np. w kombinacji z oświetleniem.
Aktywacja OPW następuje po wyłączeniu wentylatora. W przypadku wentylatorów
wielobiegowych czasy opóźnienia dotyczą zawsze  tylko najwyższego biegu.

PPiieerrwwsszzee uurruucchhoommiieenniiee lluubb ppoo wwyyłłąącczzeenniiuu pprrąądduu.. 
Jeśli ustawienie fabryczne przełącznika obrotowego nie zostało zmienione (sektor II),
to po podaniu napięcia sieciowego wentylator przez 11 mmiinnuuttęę znajduje się w trybie
testowym. W przypadku zmiany (sektor I lub III) wentylator uruchamia się od razu 
w trybie normalnym.  WW cczzaassiiee  ttrryybbuu tteessttoowweeggoo wweennttyyllaattoorr uurruucchhaammiiaa ssiięę bbeezz OOPPUU 
ii wwyyłłąącczzaa ssiięę nnaattyycchhmmiiaasstt bbeezz OOPPWW.. Jeśli pozostanie włączony dłużej niż 1 minutę to
po wyłączeniu wentylator będzie jeszcze pracował przez czas OPW. 

55..77.. WWkkłłaadd wweennttyyllaattoorraa EELLSS--VVNNCC…….. zz ooppóóźźnniieenniieemm wwyyłłąącczzeenniiaa ii pprraaccąą iinntteerrwwaałłoowwąą
Funkcja: Zintegrowany kodowany przekaźnik opóźniający i interwałowy. Opóźnienie
uruchomienia 0 albo około 45 sekund do wyboru, czas opóźnienia wyłączenia:  6, 10,
15, 21 minut  do wyboru. Czas przerwy pracy (interwał) 4, 8, 12, 24 godziny do wyboru.
Ustawienie lub zmiana ustawień fabrycznych (45 s, 6 min., 4 h) przełącznikiem DIP 
na płytce sterującej (patrz Rys. 29 i 30).
UUssttaawwiieeńń lluubb zzmmiiaann nnaalleeżżyy ddookkoonnaaćć pprrzzeedd mmoonnttaażżeemm wwkkłłaadduu wweennttyyllaattoorraa ddoo oobbuuddoowwyy!!
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ppłłyyttkkaa sstteerruujjąąccaa
ppooddzziiaałł sseekkttoorróóww 
nnaa pprrzzeełłąącczznniikkuu oobbrroottoowwyymm

sseekkttoorr II = 6 minut*
sseekkttoorr IIII = 15 minut* (ustawienia fabryczne)
sseekkttoorr IIIIII = 21 miniut*

Uwaga: nie można ustawić czasów pośrednich.
Uwaga: strzałka musi zawsze wskazywać znacznik sektora.

*tolerancja +/- 2%

pprrzzeełłąącczznniikk oobbrroottoowwyy



SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS

Przełącznik DIP
1 2 3 4 5

opóźnienie włączenia 0 s off - - - -
45 s on - - - -

czas opóźnienia 6 min - off off - -
10 min - off on - -
15 min - on off - -
21 min - on on - -

czas przerwy 0 godz. Napięcie 230 V ~ na wejściu deaktywującym 
czas pracy = czas 4 godz. - - - off off
opóźnienia 8 godz. - - - off on

12 godz. - - - on off
24 godz. - - - on on

Sterowanie wentylatora VNC… posiada następujące funkcje:
11.. OOppóóźźnniieenniiee uurruucchhoommiieenniiaa ((wwłłąącczzeenniiaa)) ((OOPPUU)) 
Po włączeniu wentylatora jego praca następuje dopiero po ustawionym czasie
opóźnienia. Np. przy wspólnym włączaniu i wyłączaniu z oświetleniem można wejść 
do pomieszczenia na krótki czas, bez uruchomienia wentylatora. Ustawienie fabryczne
około 45 sekund.

22.. CCzzaass ooppóóźźnniieenniiaa wwyyłłąącczzeenniiaa ((OOPPWW))
Po wyłączeniu  wentylator pracuje nadal  przez ustawiony czas, po czym wyłącza się
automatycznie. Ustawienie fabryczne około 6 minut.

33.. PPrraaccaa iinntteerrwwaałłoowwaa
Wentylator może się uruchamiać  automatycznie w ustawionych odstępach czasu.
Czas pracy w takim przypadku jest równy nastawionemu czasowi opóźnienia, 
po którym wentylator wyłącza się automatycznie. Czas przerwy zaczyna być liczony 
po ostatnim wyłączeniu, także po uruchomieniu manualnym. Ustawienie fabryczne
czasu przerwy ok. 4 godziny.
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przełącznik DIP

Rys. 30
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44.. ZZmmiiaannyy uussttaawwiieeńń ffaabbrryycczznnyycchh
Zmian dokonać przed montażem lub po wyjęciu wkładu wentylatora z obudowy (patrz
pkt. 4.3.), pokrywa puszki ze sterowaniem musi zostać zdjęta (patrz pkt. 5.2.). W celu
zdjęcia pokrywy puszki ze sterowaniem należy ostrożnie i z wyczuciem odchylić
zaczepy, zbyt mocne wygięcie zaczepów może spowodować ich ułamanie! Nie wolno
zdejmować pokrywy w przypadku, gdy wkład wentylatora jest zamontowany w obu-
dowie! 

55.. FFuunnkkccjjaa aauuttoommaattyykkii 
Funkcja automatyki może zostać wyłączona (patrz schematy elektryczne – pkt. c)
przez zewnętrzny włącznik/wyłącznik.

66.. PPiieerrwwsszzee uurruucchhoommiieenniiee lluubb ppoo wwyyłłąącczzeenniiuu pprrąądduu 
Jeśli ustawienie fabryczne przełącznika DIP nie zostało zmienione (10000), to po poda-
niu napięcia sieciowego wentylator przez 11 mmiinnuuttęę znajduje się w trybie testowym. 
W przypadku zmiany w ustawieniach fabrycznych wentylator uruchamia się  w trybie
normalnym po ok. 20 sekundach.  WW cczzaassiiee  ttrryybbuu tteessttoowweeggoo wweennttyyllaattoorr uurruucchhaammiiaa ssiięę
bbeezz OOPPUU ii wwyyłłąącczzaa ssiięę nnaattyycchhmmiiaasstt bbeezz OOPPWW..
W przypadku wentylatorów wielobiegowych czasy opóźnienia dotyczą zawsze  tylko
najwyższego biegu. Jeśli pozostanie włączony dłużej niż 1 minutę to  po wyłączeniu
wentylator będzie jeszcze pracował przez czas OPW. 

55..88.. WWkkłłaadd wweennttyyllaattoorraa EELLSS--VVPP....  zzee zziinntteeggrroowwaannyymm cczzuujjnniikkiieemm oobbeeccnnoośśccii
Funkcja: Sterowanie zawiera sensor (czujnik) PIR. Czujnik obecności wykrywa
niewidzialne dla ludzkiego oka, emitowane przez istoty żywe typowe promieniowanie
cieplne.  Po wejściu osoby w obszar detekcji  powstaje w czujniku sygnał, który steru-
je włączeniem wentylatora. Jeśli po włączeniu nie zostanie zarejestrowany żaden ruch,
wentylator pracuje przez  15 – minutowy czas opóźnienia. Ten czas opóźnienia jest 
za każdym razem na nowo odliczany od momentu, gdy czujnik zarejestruje ruch.    

ZZaassiięęgg ii kkąątt wwiiddzzeenniiaa
Zasięg maksymalnie 5 metrów, kąt widzenia  poziomy 100°, pionowy 82°. Różnica tem-
peratur między obiektem a tłem musi wynosić min. 4° C. Minimalna prędkość obiektu
wynosi 0,5 – 1,5 m/s. Zasięg jest zależny od różnicy temperatur, ruchu i prędkości.

UUwwaaggaa.. Ruch może zostać nie wykryty przez sensor, jeśli obiekt jest zasłonięty 
np. zasłoną prysznica itp. lub znajduje za szybą, ścianką szklaną albo akrylową, 
które są filtrami podczerwieni i absorbują część promieniowania cieplnego. Możliwe
jest to również, jeśli obiekt znajduje się na granicy zasięgu oraz  gdy porusza się zbyt 
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szybko lub zbyt wolno (patrz wyżej). Czujnik ruchu działa najlepiej, jeśli ruch 
w pomieszczeniu odbywa się poprzecznie do niego. Sensor nie wykrywa przy kącie 0°
(w swojej osi). 
Niepożądane zadziałanie czujnika mogą wywołać: zwierzęta, źródła światła z emisją
podczerwieni (np. słońce, lampy żarowe etc.) a także szybko zmieniająca się tempe-
ratura  np. po włączeniu  nagrzewnicy, klimatyzatora itp.

PPiieerrwwsszzee uurruucchhoommiieenniiee lluubb ppoo wwyyłłąącczzeenniiuu pprrąądduu.. 
Po włączeniu zasilania detekcja ruchu następuje dopiero po ok. 30 sekundach 
ze względu na czas stabilizacji sensora.

55..99.. WWkkłłaadd wweennttyyllaattoorraa EELLSS--VVFF....  zz aauuttoommaattyycczznnyymm sstteerroowwaanniieemm wwiillggoottnnoośśccii
Funkcja: Zintegrowane elektroniczne, zależne od wilgotności sterowanie automa-
tyczne. Przy przekroczeniu wartości wilgotności względnej 70% RH (ustawienie fab-
ryczne) lub przy szybkim wzroście wilgotności następuje automatyczne włączenie
wentylatora. W przypadku wentylatorów wielobiegowych dotyczy to zawsze
najwyższego biegu. Po osiągnięciu normalnej wilgotności pomieszczenia (60% RH -
ustawienie fabryczne) wentylator się wyłącza. Niezależnie od sterowania automa-
tycznego można wentylator uruchomić manualnie włącznikiem zewnętrznym (ewen-
tualnie razem ze światłem). Po włączeniu zostaje aktywowany czas opóźnienia
włączenia ok. 45 sekund i czas opóźnienia wyłączenia ok. 15 minut po wyłączeniu.   

Ustawienia fabryczne
Czas opóźnienia włączenia ok. 45 sekund,  czas opóźnienia wyłączenia ok. 15 minut,
progi przełączania 70/60% RH.

SStteerroowwaanniiee wweennttyyllaattoorraa VVFF…… ppoossiiaaddaa nnaassttęęppuujjąąccee ffuunnkkccjjee::
11.. OOppóóźźnniieenniiee uurruucchhoommiieenniiaa ((wwłłąącczzeenniiaa)) ((OOPPUU)) 
Po włączeniu wentylatora jego praca następuje dopiero po ustawionym czasie
opóźnienia. Np. przy wspólnym włączaniu i wyłączaniu z oświetleniem można wejść do
pomieszczenia na krótki czas, bez uruchomienia wentylatora. Ustawienie fabryczne
około 45  sekund (ustawienie na przełączniku DIP).

22.. CCzzaass ooppóóźźnniieenniiaa wwyyłłąącczzeenniiaa ((OOPPWW))
Po wyłączeniu  wentylator pracuje nadal przez ustawiony czas, po czym wyłącza się
automatycznie. Ustawienie fabryczne około 15 minut (ustawienie na przełączniku DIP).

33.. AAuuttoommaattyycczznnaa rreegguullaaccjjaa wwiillggoottnnoośśccii
Automatyka steruje zawsze najwyższym biegiem  wentylatorów wielobiegowych.
Sterowana mikroprocesorowo elektronika rozpoznaje dwa różne rodzaje wzrostu
wilgotności w pomieszczeniu. Rozróżnia szybki i wolny wzrost wilgotności.
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WWoollnnyy wwzzrroosstt wwiillggoottnnoośśccii
Przy wolnym wzroście wilgotności (np. wywołanym praniem, suszeniem albo spadkiem
temperatury) wentylator uruchamiasię po przekroczeniu ustawionej wilgotności 70%
RH (ustawienie fabryczne, ustawienie na przełączniku DIP) i działa tak długo 
aż wilgotność w pomieszczeniu spadnie o 10%, jednakże przynajmniej przez 
ustawiony czas opóźnienia wyłączenia  (15 minut - ustawienie fabryczne).

SSzzyybbkkii wwzzrroosstt wwiillggoottnnoośśccii
Przy szybkim wzroście wilgotności (np. spowodowanym braniem prysznica lub kąpielą
w wannie) wentylator zaczyna działać już przed  osiągnięciem ustawionego progu  70%
RH w celu możliwie efektywnego usunięcia nadmiaru wilgoci  i szybkiego w przywróce-
nia przyjemnego klimatu w pomieszczeniu (40 – 70% RH). Automatyczne wyłączenie
urządzenia nastąpi po spadku relatywnej wilgotności o 10% od ustawionego progu
zadziałania. (60% RH-ustawienie fabryczne), jednakże najwcześniej po ustawionym cza-
sie opóźnienia wyłączenia  (15 minut - ustawienie fabryczne).

przełącznik DIP wartość 1 2 3 4 5 6
opóźnienie włączenia (OPU) 0 sekund off
opóźnienie włączenia (OPU) 45 sekund on
opóźnienie wyłączenia (OPW) 6 minut off off
opóźnienie wyłączenia (OPW) 10 minut off on
opóźnienie wyłączenia (OPW) 15 minut on off
opóźnienie wyłączenia (OPW) 21 minut on on
progi przełączenia RH wł./wył. 70/60% off off
progi przełączenia RH wł./wył. 90/80% off on
progi przełączenia RH wł./wył. 80/70% on off
progi przełączenia RH wł./wył. 60/50% on on
mały bieg bez funkcji czasowej off
wszystkie wejścia z funkcją czasową on

Ustawienia fabryczne (przy dostawie)

przełącznik DIP 1 2 3 4 5 6
ustawienie fabryczne on on off off off off
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44.. OOggrraanniicczzeenniiee cczzaassuu ddzziiaałłaanniiaa
W przypadku utrzymywania się długotrwale nadmiernej wilgoci w pomieszczeniu, mimo
działającego wentylatora (jeśli np. napływające powietrze ma wilgotność większą niż
nastawiony próg 70% RH, np. w czasie pogody burzowej w lecie, albo w pomieszczeniu
wisi długo mokre pranie , albo jest słaba wymiana powietrza spowodowana zbyt mały-
mi lub zakrytymi otworami napływu powietrza), wentylator zostanie automatycznie
wyłączony po 2 godzinach. Czas przerwy w pracy urządzenia  może być krótki lub długi.

a. Przerwa krótka
Po 2 godzinach działania  urządzenia wilgotność spadła poniżej ustawionego progu
włączenia (70% RH)  ale nie osiągnęła progu wyłączenia(60% RH). Wentylator zostaje
wyłączony na 1 godzinę. Podstawą aktywacji krótkiej przerwy jest założenie, że po niej
wilgotność może zostać efektywnie zredukowana. Podczas postoju wentylatora 
pomiar wilgotności jest ignorowany.
Wskazówka: Mimo automatycznego postoju urządzenie można włączyć manualnie.
Niezależnie od tego czas przerwy trwa nadal (w tle).  Jego skasowanie może nastąpić
tylko po wyłączeniu napięcia zasilania.

b. Przerwa długa
Po 2 godzinach działania  urządzenia wilgotność  mimo to nie spadła poniżej usta-
wionego progu włączenia (70% RH). Wentylator zostaje wyłączony na 6 godzin.
Podstawą aktywacji długiej przerwy jest założenie, że dłuższa praca urządzenia 
nie przyniesie oczekiwanego efektu i nie ma sensu. Podczas postoju wentylatora 
pomiar wilgotności jest ignorowany.
Wskazówka: Mimo automatycznego postoju urządzenie można włączyć manualnie.
Niezależnie od tego czas przerwy trwa nadal (w tle). Jego skasowanie może nastąpić
tylko po wyłączeniu napięcia zasilania.

WWyyżżeejj ooppiissaannee ffuunnkkccjjee ppoozzwwaallaajjąą zzaacchhoowwaaćć rróówwnnoowwaaggęę mmiięęddzzyy mmiinniimmaallnnyymm zzuużżyycciieemm
eenneerrggiiii aa ooppttyymmaallnnąą rreedduukkccjjąą wwiillggoottnnoośśccii.. ZZaappeewwnniiaa ttoo uunniikknniięęcciiee kkoonnddeennssaaccjjii wwiillggooccii
nnaa ppoowwiieerrzzcchhnniiaacchh ii zzwwiiąązzaanneeggoo zz ttyymm rryyzzyykkaa ttwwoorrzzeenniiaa ssiięę pplleeśśnnii jjaakk rróówwnniieeżż 
nniieepprrzzyyjjeemmnnyycchh zzaappaacchhóóww..

55.. DDeeaakkttyywwaaccjjaa aauuttoommaattyykkii sstteerroowwaanniiaa wwiillggoottnnoośścciiąą..
Automatykę sterowania wilgotnością można wyłączyć przełącznikiem (bistabilny) 
lub przyciskiem (monostabilny, impuls min. 0,5 s) na 1 godzinę, patrz schematy 881,
882 i 883 (z wyjątkiem typów trzybiegowych).
Wskazówka: Przy zastosowaniu wyłącznika, który po godzinie nadal jest załączony,
przedłuża się deaktywację za każdym razem znowu o godzinę. Możliwe jest w ten
sposób długotrwałe wyłączenie automatyki wilgotnościowej. Natomiast przycisk
naciśnięty ponownie w ciągu godzinnej przerwy nie przedłuża czasu deaktywacji. Mimo
automatycznego postoju urządzenie można włączyć  manualnie. Nie ma to wpływu na
wejście deaktywacyjne, które zachowuje ciągłość stanu i po wyłączeniu manualnie
wentylatora czas przerwy jest kontynuowany.



SSyysstteemm EELLSS.. IInnssttrruukkccjjaa mmoonnttaażżuu ii eekkssppllooaattaaccjjii
MMoonnttaażż kkoońńccoowwyy wweennttyyllaattoorraa EELLSS

24

66.. FFuunnkkccjjaa ooppóóźźnniieenniiaa uurruucchhoommiieenniiaa ((wwłłąącczzeenniiaa )) ii wwyyłłąącczzeenniiaa nnaa wwsszzyyssttkkiicchh bbiieeggaacchh..
Funkcja ta działa w przypadku wentylatorów wielobiegowych. W celu jej aktywacji
przełącznik DIP6 trzeba ustawić na  pozycję „on” (ustawienie fabryczne – „off”).
Aktywacja funkcji czasowych na wszystkich biegach wentylatorów wielobiegowych daje
możliwość ich uruchamiania także przyciskami (przy ustawieniu bez opóźnienia 
uruchomienia). Włączenie tej funkcji deaktywuje automatyczne sterowanie wilgot-
nością. Jednocześnie wszystkie biegi są równoważne tzn. naciśnięcie przycisku
wybranego biegu uruchamia go niezależnie od biegu wcześniej włączonego. 

77.. PPiieerrwwsszzee uurruucchhoommiieenniiee lluubb ppoo wwyyłłąącczzeenniiuu pprrąądduu.. 
Jeśli ustawienie fabryczne przełącznika DIP nie zostało zmienione (110000), to po poda-
niu napięcia sieciowego wentylator przez 11 mmiinnuuttęę znajduje się w trybie testowym. 
W przypadku zmiany w ustawieniach fabrycznych wentylator uruchamia się  od razu 
w trybie normalnym.  W czasie  trybu testowego wentylator uruchamia się bbeezz OOPPUU
i wyłącza się natychmiast bbeezz OOPPWW. W przypadku wentylatorów wielobiegowych czasy
opóźnienia dotyczą zawsze tylko najwyższego biegu. Jeśli pozostanie włączony dłużej
niż 1 minutę to  po wyłączeniu wentylator będzie jeszcze pracował przez czas OPW.
Funkcja sterowania wilgotnością w trybie testowym działa jak standardowy higrostat:
przekroczony próg załączania – wentylator włączony, wilgotność poniżej progu wyłącza-
nia – wentylator wyłączony.

88.. KKoonnttrroollaa ffuunnkkccjjii sstteerroowwaanniiaa wwiillggoottnnoośścciiąą..
Jeśli przy pierwszym uruchomieniu w pomieszczeniu nie ma wystarczającej wilgot-
ności, to wentylator można sprawdzić w następujący sposób. Przytrzymać pod osłoną
wentylatora wilgotny ręcznik,  czujnik  rozpozna szybki wzrost wilgotności i włączy
urządzenie po ok. 20 – 40 sekundach.  

99.. ZZaakkłłóócceenniiaa ww ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiuu
Jeśli wystąpią zakłócenia w funkcjonowaniu urządzenia to należy wykonać następujące
czynności:
- sprawdzić prawidłowość podłączenia wentylatora zgodnie ze schematem 

elektrycznym,
- zresetować urządzenie tzn. wyłączyć całkowicie napięcie np. bezpiecznikiem 

na min. 30 sekund, następnie ponownie włączyć
- upewnić się, czy do wentylowanego pomieszczenia napływa wystarczająca 

ilość  powietrza nawiewnego.

W przypadku, gdy powyższe działania nie przyniosą pozytywnego rezultatu, prosimy
zwrócić się do fachowego serwisu.

WW żżaaddnnyymm wwyyppaaddkkuu nniiee ppooddeejjmmoowwaaćć  pprróóbbyy nnaapprraawwyy ww ppuusszzccee zzee sstteerroowwaanniieemm!!
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IInnffoorrmmaaccjjee ddooddaattkkoowwee

66..11..  SSyysstteemm EELLSS ww PPoollssccee
ISTPOL istnieje i działa na rynku od 1992 roku. Oferuje swoim klientom szeroką gamę
urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych niemieckiej firmy Helios Ventilatoren, której jest
przedstawicielem w Polsce centralnej i północnej. Helios Ventilatoren jest znanym
europejskim producentem wentylatorów i systemów wentylacyjnych. Szczególne
miejsce w programie produkcyjnym firmy zajmują systemy do wentylacji mieszkań 
w budynkach wielopiętrowych. Do nich należy system wentylacji jednorurowej ELS.
Wprowadzenie tego produktu spowodowało, że Helios stał się wiodącym producentem
urządzeń do wentylacji mieszkań w Europie. Najwyższa jakość i najlepsze parametry
urządzeń ustanowiły nowy standard w obszarze wentylacji mieszkań. Od 2000 roku sys-
tem wentylacji ELS jest również stosowany w budownictwie mieszkaniowym 
w Polsce.

66..22..  NNoowwee rroozzwwiiąązzaanniiaa ww zzaakkrreessiiee wweennttyyllaaccjjii
Nowoczesne budownictwo wymaga obecnie nowych rozwiązań w zakresie wentylacji,
które zapewnią nie tylko wysoką skuteczność, ale spełnią surowe kryteria dotyczące
emisji hałasu wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz oszczędności energii.
Dotychczasowe rozwiązania, np. wentylacja grawitacyjna,  nie odpowiadają aktualnym
wymaganiom efektywności i funkcjonalności, które stawiane są nowoczesnym 
systemom wentylacyjnym. Wentylacja mechaniczna w tradycyjnym wykonaniu 
(wentylator na dachu) również nie rozwiązuje wszystkich problemów (hałas).  

66..33..  NNoowwoocczzeessnnyy ssyysstteemm wweennttyyllaaccjjii -- EELLSS
System ELS jest nowoczesnym rozwiązaniem wentylacji mieszkań eliminującym 
ostatecznie wady dotychczasowych instalacji. Działa na zasadzie wentylacji 
podciśnieniowej. Zainstalowane wentylatory w kuchniach, łazienkach i toaletach 
wytwarzają podciśnienie w całym mieszkaniu. Podciśnienie powoduje statyczny napływ
świeżego powietrza poprzez elementy nawiewne umieszczone w ścianach
zewnętrznych budynku w pomieszczeniach mieszkalnych: w pokoju dziennym,
gabinecie, sypialniach. Następuje wymiana powietrza w tych pomieszczeniach,
ponieważ panujące podciśnienie wymusza dalszy przepływ powietrza do strefy 
przejściowej tzn. korytarza, holu, przedpokoju i dalej do kuchni i pomieszczeń 
sanitarnych, skąd za pośrednictwem wentylatorów, podłączonych do pionowych 
przewodów wentylacyjnych, odprowadzane jest na zewnątrz budynku. Wentylatory są
podłączone do wspólnych pionów wentylacyjnych, łącznie do 40 wentylatorów  
na 20 kondygnacjach, do dwóch urządzeń na jednej kondygnacji. Wysokosprawne 
jednostki pozwalają na stosowanie rur do budowy pionów o małych przekrojach, 
utrzymując jednocześnie założoną wydajność z tolerancją do –10% dla wentylatora,
pracującego w najbardziej niekorzystnych warunkach, przy jednoczesnej pracy innych
wentylatorów w pionie.
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66..44..  ZZaalleettyy ssyysstteemmuu EELLSS
Taki sposób odprowadzania powietrza posiada wiele zalet:
- eliminuje źródło hałasu na dachu (wentylator dachowy), wymagające bardzo często 

stosowania kosztownych nasadowych tłumików hałasu lub dodatkowych 
konstrukcji ograniczających emisję hałasu,

- znacząco redukuje awaryjność działania wentylacji (uszkodzenie jednego 
wentylatora nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie pozostałych),

- gwarantuje utrzymanie założonej wydajności w granicach dopuszczalnej tolerancji 
niezależnie od stopnia obciążenia systemu oraz warunków atmosferycznych,

- pozwala użytkownikowi na indywidualne sterowanie wydajnością zasadniczą 
wentylatora w zależności od jego potrzeb, tzn. intensywność wentylacji zostaje 
okresowo zwiększona w momencie rzeczywistego na nią zapotrzebowania 
(system jest energooszczędny), 

- upraszcza montaż, co oznacza znaczną redukcję czasu pracy i  kosztów robocizny, 
w dużym stopniu wyklucza błędy wykonawcze, nie ma potrzeby pracochłonnej 
regulacji, nie ma również potrzeby stosowania tłumików wewnątrz instalacji,

- nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych (są zintegrowane 
z obudową wentylatora w wykonaniu przeciwpożarowym).

Marzeniem projektantów, inwestorów, instalatorów i użytkowników jest wentylator,
którego prawie nie słychać. Firma Helios dążąc do tego ideału ustanowiła nowy 
standard dla wentylatorów mieszkaniowych: dla wentylatora ELS-V 60/35 (wydajność
nominalna 60 m3/h), w obudowie ELS-GUB, poziom ciśnienia akustycznego dla niższego
biegu (35 m3/h) został zredukowany do 26 dB(A). 
Firma HELIOS oferuje urządzenia do wentylacji jednorurowej z trzema stopniami 
wydajności: do kuchni, łazienki i WC nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również
w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, biurowcach. 
W programie ELS znajduje się kilkadziesiąt wariantów do instalacji podtynkowej 
i natynkowej bez lub z ochroną przeciwpożarową, do zabudowy ściennej lub sufitowej.
Wentylatory systemu ELS stosowane w łazienkach i WC mają wydajność 60/35 m3/h, 
w kuchniach 100/35 m3/h  lub 100/60/35 m3/h.
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a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja

SScchheemmaattyy eelleekkttrryycczznnee –– pprrzzeegglląądd ddllaa sseerriiii wweennttyyllaattoorraa EELLSS--VV....  
zzaazznnaacczzyyćć sscchheemmaatt ooddppoowwiieeddnnii ddllaa pprrzzeewwiiddzziiaanneeggoo wweennttyyllaattoorraa!!

a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja

a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja

a) Napięcie 
powrotne! 
patrz 
instrukcja
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a) Napięcie 
powrotne! 
patrz 
instrukcja

a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja

b) Włącznik ręczny
c) deaktywacja automatyki

b) Włącznik ręczny
c) deaktywacja automatyki a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja

b) Włącznik ręczny
c) deaktywacja automatyki

a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja
b) Włącznik ręczny
c) deaktywacja automatyki

a) Napięcie powrotne! patrz instrukcja
b) Włącznik ręczny
c) Oświetlenie pomieszczenia

d) Oświetlenie pomieszczenia

Przypisy:  
a) Przy równoległym połączeniu zacisków 1-2-3, po włączeniu jednego z nich, na innych zaciskach występuje napięcie powrotne. 

Oświetlenie pomieszczeń przyłączać tylko przez przełączniki dwubiegunowe.   
b) Stopnie wydajności wykorzystywane przez funkcje automatyczne (typy VN, VNC, VF, VP) można też włączać ręcznie.   
c) Przy typach VNC można deaktywować funkcję pracy interwałowej. Przy typach VF można deaktywować funkcję automatycznej 

regulacji wilgotności powietrza (z wyjątkiem typów trzystopniowych).   
d) Niezależne od wentylatora sterowanie oświetleniem pomieszczenia.   
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Opóźnienie czasowe tylko 
na wyższym biegu!

Przy zastosowaniu  DSEL3 
nie wolno jednocześnie 
podłączać oświetlenia

Drugie pomieszczenie Główne pomieszczenie

Stała faza 
dla typów
ELS-V..N, VNC, VF

Uwaga!!
Zewnętrzne ZNE/ZNI mogą zostać zastosowane tylko przy jednobiegowych
wkładach wentylatora V 60 i V 100. W przypadku stosowania ZNE/ZNI/ZT 
w kilku wentylatorach każdy z nich musi mieć zainstalowany własny wyłącznik
ZNE/ZNI/ZT. Bezpośrednie podłączenie równolegle kilku wentylatorów jest
niedozwolone.      

br - brązowy
sw - czarny
bl - niebieski
ws - biały     

SScchheemmaattyy eelleekkttrryycczznnee -- rróóżżnnee pprrzzyykkłłaaddyy ppoołłąącczzeeńń
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PPrraawwiiddłłoowwaa uuttyylliizzaaccjjaa pprroodduukkttuu ((ooddppaaddyy eelleekkttrroonniicczznnee))
Symbole na produkcie oraz na dołączonych do niego publikacjach oznaczają, 
że po upływie jego żywotności nie wolno go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Prosimy zutylizować urządzenie osobno od innych odpadów,
aby nie przyczyniać się do zagrożeń stwarzanych środowisku i ludzkiemu zdrowiu przez
niekontrolowane wyrzucanie śmieci. Prosimy oddać urządzenie w punkcie zbierania
odpadów elektronicznych. Prywatne osoby prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego
zakupiono urządzenie, albo z lokalnymi władzami w celu ustalenia możliwości jego 
ekologicznej utylizacji. Tego produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi odpada-
mi przemysłowymi.

www.istpol.pl

Przedruk i kopiowanie dozwolone tylko za zgodą ISTPOL.
Rew. sierpień 2014.
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IInnnnee pprroodduukkttyy ffiirrmmyy HHeelliiooss 
-- zzoobbaacczz nnaa ssttrroonniiee wwwwww..iissttppooll..ppll//hheelliiooss

Miniwentylator Premium M1
Alternatywa do zastosowań 

indywidualnych.




