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PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wentylatory „BLYSS„ s¹ przeznaczone do wentylacji
pomieszczeñ (izb mieszkalnych, kuchni, wêz³ów
sanitarnych oraz biur, sklepów lub gara¿y).

Wentylatory przeznaczone s¹ do pod³¹czenia do pr¹du przemiennego o
napiêciu 230 V i czêstotliwoœci 50 Hz, lub 12 V i czêstotliwoœci 50 Hz
(transformator rdzeniowy), w przypadku wersji niskonapiêciowej.

Wentylatory osiowe s¹ wentylatorami wywiewnymi i
przeznaczone s¹ do monta¿u na œcianie lub suficie przy
wlocie do kana³u wentylacyjnego.

Znamionowa wydajnoœæ objêtoœci powietrza wynosi:
dla wentylatorów o œr. króæca wylotowego 100 mm - 98-107 m3/h
dla wentylatorów o œr. króæca wylotowego 125 mm - 190 m3/h
dla wentylatorów o œr. króæca wylotowego 150 mm - 295m3/h - 305 m3/h

Wentylatory „BLYSS„ obliczone s¹ na d³ugotrwa³¹ pracê
bez od³¹czania od sieci.
Znamionowa moc elektryczna wentylatorów wynosi:
dla wentylatorów o œr. króæca wylotowego 100 mm - 13 W
dla wentylatorów o œr. króæca wylotowego 125 mm - 16 W
dla wentylatorów o œr. króæca wylotowego 150 mm - 30 W

Wentylatory nie zak³ócaj¹ odbioru radiowego.
G³oœnoœæ pracy wentylatora nie przekracza 41 dBA.
Wentylatory przeznaczone s¹ do eksploatacji w
temperaturze powietrza od 0 do 45 st. C.
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Wentylator osiowy
Wentylatory BLYSS mog¹ byæ po³¹czone z
zaworem zwrotnym.

ZAWARTOŒÆ:
- wentylator -1 szt.
- instrukcja,
- opakowanie,
- ko³ki - 4 szt.

WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA
Wentylatory BLYSS spe³niaj¹ wymagania norm i dyrektyw EU.
Zabezpieczenie na opryskanie wod¹ okreœla stopieñ odpornoœci:
BLYSS STANDARD - IP34.
Pod³¹czenie wentylatorów do sieci oraz ewentualna wymiana
przewodów powinny byæ wykonane przez uprawnionego elektryka.
Zabroniona jest eksploatacja wentylatorów:
- poza granicami dopuszczalnego zakresu temperaturowego,
- w pomieszczeniach z obecnoœci¹ w powietrzu czynnika agresywnego,
- w œrodowisku zagro¿onym wybuchem.
UWAGA! Zabrania siê eksploatowaæ wentylator w przypadku trafienia do
czêœci przep³ywowej obudowy obcych przedmiotów, które mog¹
uszkodziæ lub unieruchomiæ ³opatki wirnika wentylatora.
KONSERWACJA
Konserwacjê nale¿y przeprowadzaæ po uprzednim od³¹czeniu wentylatora
od sieci elektrycznej. Konserwacja polega na okresowym oczyszczaniu
powierzchni wentylatora z kurzu i brudu przy pomocy miêkkiej tkaniny
zwil¿onej w roztworze mydlanym, a nastêpnie wytarciu go do sucha.
MAGAZYNOWANIE
Wentylator powinien byæ przechowywany w opakowaniu producenta
w przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze od + 5°C do + 40°C.
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MONTA¯ l PRZYGOTOWANIE DO PRACY
UWAGA! Wszystkie prace zwi¹zane z monta¿em
oraz instalacj¹ wentylatorów nale¿y wykonywaæ
tylko po uprzednim od³¹czeniu dop³ywu pr¹du
elektrycznego z sieci!
Pod³¹czenie wentylatorów do sieci elektrycznej
powinno byæ dokonywane poprzez wy³¹cznik z
odstêpami miêdzy stykami nie mniejszymi ni¿ 3 mm
na wszystkich biegunach.

Pod³¹czenie wentylatorów do sieci elektrycznej:
(rysunek A, B, C, D)
- Zdj¹æ maskownicê wentylatora.
- Zdj¹æ kapturek zabezpieczaj¹cy.
- Przeprowadziæ przewody przez otwór 3, pod³¹czyæ do
listwy zaciskowej 4 i zacisn¹æ je, dokrêcaj¹c œruby
mocuj¹ce.
- Umocowaæ przewody przy pomocy zacisku 2.
- W³o¿yæ na miejsce kaptur zabezpieczaj¹cy i kratkê ochronn¹.

Kierunek t³oczonego powietrza wskazuje strza³ka na
obudowie wentylatora.
W razie koniecznoœci nale¿y zabezpieczyæ przed
wp³ywami atmosferycznymi wirnik wentylatora oraz
czêœci wentylatora bêd¹ce pod napiêciem.
Osi¹gamy to za pomoc¹ œrodków ochronnych
montuj¹c od strony otworu wylotowego kratkê
ochronn¹ lub kaptur zabezpieczaj¹cy.
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BLYSS model S, 12 V
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1 - podstawa/korpus
2 - zaczep przewodu zasilaj¹cego
3 - otwór do przewodu zasilaj¹cego
4 - listwa zaciskowa
5 - otwory monta¿owe
6 - uchwyt przewodu
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WERSJE:
S-standard
V-wy³¹cznik sznurkowy
T-wy³¹cznik czasowy
TH-wy³¹cznik czasowy/higrostat
12V-niskonapiêciowy
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rysunek A
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BLYSS modele V, T,TH

3
2

1 - podstawa/korpus
2 - zaczep przewodu zasilaj¹cego
3 - otwór do przewodu zasilaj¹cego
4 - listwa zaciskowa
5 - otwory monta¿owe
6 - uchwyt przewodu
7 - wy³¹cznik sznurkowy
8 - timer - wy³¹cznik czasowy
9 - higrostat - wy³¹cznik wilgotnoœciowy
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Rysunek B
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BLYSS STANDARD modele S, 12V ze zdjêt¹ pokryw¹

4
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1 - obudowa
2 - zacisk przewodów zasilaj¹cych
3 - otwory dla przewodów zasilaj¹cych
4 - listwa zaciskowa
5 - otwory do monta¿u wentylatora
6 - uchwyt przewodu
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BLYSS STANDARD modele T, TH, V ze zdjêt¹ pokryw¹

4

1 - obudowa
2 - zacisk przewodów zasilaj¹cych
3 - otwory dla przewodów zasilaj¹cych
4 - listwa zaciskowa
5 - otwory do monta¿u wentylatora
6 - uchwyt przewodu
7 - wy³¹cznik sznurkowy
8 - potencjometr T wy³¹cznika czasowego
9 - potencjometr H czujnika wilgoci
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Rysunek B
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rysunek 1

S
Faza
230 V/50 Hz
“0”

Modele wentylatorów z wy³¹cznikiem czasowym (timerem) zapewniaj¹
automatyczne przed³u¿enie czasu pracy wentylatora po jego wy³¹czeniu
(zw³oka czasowa po wy³¹czeniu).
Konieczne jest zasilanie dwóch linii napiêcia!

Schemat pod³¹czenia do sieci wentylatora bez wewnêtrznego
wy³¹cznika, w którym "S" jest wy³¹cznikiem instalowanym dodatkowo

rysunek 2

Faza
230 V/50 Hz
“0”

UWAGA!
Sterownik timera jest pod napiêciem. Nie nale¿y dokonywaæ regulacji
timera, gdy wentylator jest pod³¹czony do sieci zasilaj¹cej.
Czas opóŸnienia wy³¹czenia wentylatora mo¿na regulowaæ w granicach
od 2 do 25 min. Regulacji dokonuje siê za pomoc¹ œruby regulacyjnej
na p³ycie timera. Kierunek wyd³u¿enia opóŸnienia wskazuje strza³ka.

Schemat pod³¹czenia do sieci wentylatora z wbudowanym wy³¹cznikiem

rysunek 3

L
LT

Faza

230 V/50 Hz
“0”

N
Schemat pod³¹czenia do sieci wentylatora wyposa¿onego w regulator
czasowy / regulator czasowy z czujnikiem wilgotnoœci, z wbudowanym

Schemat na rysunku 1 i 4 przedstawia sposób pod³¹czenia wentylatora
bez wbudowanego wy³¹cznika.

wy³¹cznikiem

rysunek 4

(obracamy regulator T zgodnie ze wskazówkami zegara dla zwiêkszenia
i przeciwnie do wskazówek zegara dla zmniejszania czasu zw³oki)
Schemat na rysunku 2 i 3 przedstawia sposób pod³¹czenia wentylatora
wyposa¿onego we wbudowany wy³¹cznik.

L
Faza

LT
N

S

Na rysunku pokazano wy³¹cznik zewnêtrzny (S).
Schemat (rys.4) przedstawia wariant pod³¹czenie wentylatora z „timerem".

230 V/50 Hz

Na tym rysunku przedstawiony jest zewnêtrzny wy³¹cznik „S"

N
“0”
Schemat pod³¹czenia do sieci wentylatora wyposa¿onego w regulator
czasowy /regulator czasowy z czujnikiem wilgotnoœci, bez
wbudowanego wy³¹cznika.
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GWARANT: Vents Group. Sp. z o.o.
61-441 Poznañ
Ul. 28 Czerwca 1956r. 390
Tel.+48618324530
Fax.+48618305943
KARTA GWARANCYJNA
UWAGA!!!

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno utylizowaæ jako
nieposortowany odpad komunalny.
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu sk³adowania
surowców wtórnych-zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych.

WENTYLATOR .................................................................
MODEL.............................................................................

Warunki gwarancji:
1. Gwarancji udziela siê na okres 5 lat od daty sprzeda¿y.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzeda¿y musi byæ udokumentowana paragonem lub faktur¹ VAT oraz wype³nion¹ kart¹
gwarancyjn¹.
2. Uszkodzenia powsta³e w okresie gwarancyjnym spowodowane ukrytymi wadami wentylatora bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie
14 dni od daty dostarczenia wentylatora.
3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia i niepoprawn¹ pracê urz¹dzenia, je¿eli by³o ono zamontowane i u¿ytkowane
niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
4. Gwarancji nie podlegaj¹:
- wszelkie uszkodzenia powsta³e przez nieodpowiednie u¿ytkowanie i nieprzestrzeganie zasad instrukcji
- uszkodzenia spowodowane naprawami dokonanymi przez kupuj¹cego lub nieupowa¿nione osoby
- produkty nosz¹ce œlad uszkodzeñ mechanicznych (pêkniêcia, rysy, dodatkowe otwory, itd.)
5. Niniejsza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
6. Gwarancja obowi¹zuje na terenie RP.

MIEJSCE I DATA SPRZEDA¯Y...........................................

PODPIS I PIECZÊÆ SPRZEDAWCY:
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