Timer. ( T ).:

Vi hoppas att Ni blir glad för Er EP ventilator. Denna modell kan flytta avsevärt mer luft
än alla andra märken på marknaden i samma storlek. H står för hygrostat
(fuktighetsmätare), T för timmar.

Timern kan ställas att köra från 0 till 30 minuter. Vid
köpet är timern inställd till att köra 3 minuter, vilket är
den vanligaste inställningen. Om Ni önskar att ändra
inställningen, så vrid på skruven (se fig. 2). Medurs är
längre tid och moturs är mindre tid.
Kom ihåg att om skruven är helt vänsterställd (0
minuter) så kör ventilatorn inte.
När timern aktiverar ventilatorn blinkar den röda
lampan längst ner till vänster.

EP axialventilator är optimal för att flytta luft över korta avstånd. Den minimala
diametern på Ø 100 gör det möjligt att montera ventilatorn på många ställen.
Ventilatorn är framställd med en mycket ljudsvag motor. Huset är gjutet i ABSsyntetmaterial och kan på kort tid avlägsna dålig och fuktig luft i badrummet,
tvättstugan och mindre kök m.fl.
Teknisk data.:
Typ.:
Strömkälla.:
Strömförbrukning.:
Lufteffekt.:
Isolering.:
Anslutning.:

WK - M3 - 6.2.0.0.3
220-240 V 50 HZ a.c.
19 W
100 kubik per timme
Klass II dubbelisolering
S1

Montering.:
Ventilatorn monteras invändigt i rummet, antingen på
väggen eller i taket. Innan monteringen avlägsnas
framgallret, detta görs genom att med en skruvmejsel ta
bort skruven längst ner på ventilatorn. Därefter kan
ventilatorhuset sättas in i ventilationsröret och fästas i
vägg/tak med 2 skruvar. ( Betongväggar ska förborras
och skruvarna säkras med expanderpluggar. )
Sedan monteras El. Avlägsna skruven mitt i ventilatorn
för att komma åt anslutningen. N står för noll, L för fas
och S för startsladd. Om S och L är ombytta vid
monteringen så kör ventilatorn hela tiden.
För att uppnå största möjliga effekt hos ventilatorn bör transporten genom
väggen/taket ske över så kort avstånd som möjligt.
Av hänsyn till luftcirkulationen i rummet bör det finnas tillgång till frisk luft ev. en
friskluftsventil.
Säkerhetskrav.:
Ventilatorn får endast anslutas av en auktoriserad elinstallatör.
Vid anslutning till fast installation ska det finnas en strömbrytare. Vid montering,
demontering och rengöring av ventilatorn ska strömmen vara avstängd. Vid montering
ska man vara uppmärksam på att den cylindriska delen av ventilatorn inte skadas.
Rengöring.:
När ventilatorn ska rengöras ska strömmen först stängas av. Sedan avlägsnas
framgallret, genom avlägsning av skruven längst ner på ventilatorn. Framgallret ska
sedan rengöras i tvålvatten.
OBS bensin eller lösningsmedel får inte användas till rengöringen. För att få fullt
utbyte av ventilatorn rekommenderas rengöring minst var 6:e månad.

Hygrostat. ( H ).:
Hygrostaten kan inställas att starta från luftfuktighet
20% till 80%. Vid köpet är hygrostaten inställd att
starta vid en luftfuktighet på 60%, vilket är den
vanligaste inställningen. Om Ni önskar att ändra
inställningen så vrid på skruven (Se fig.2). Medurs är
start vid högre luftfuktighet och moturs mindre. Om
hygrostaten är helt vänsterställd på 20% så kör
ventilatorn hela tiden.
När Hygrostaten (fukt) aktiverar ventilatorn lyser den
röda lampan längst ner till vänster konstant.
Elektronik.:
Om strömmen är monterad korrekt enligt diagrammet så har Ni nu en ventilator som
startar när ljuset i badrummet tänds och som släcks efter 3 minuter (eller vad Ni har
valt från 1 till 30 minuter) efter att lampan har släckts. Eller som startar automatiskt när
luftfuktigheten överstiger 60% (Eller den av Er valda fuktighetsprocenten från 20% till
80%), och som stannar 3 minuter (eller om Ni har valt en annan gräns från 1 till 30
minuter) efter att luftfuktigheten understiger den valda procenten. Kom ihåg att
luftfuktigheten i Skandinavien är ganska hög så använd aldrig för låg procent, för då
kommer ventilatorn köra hela tiden.
Garanti.:
Det ges 24 månaders garanti på ventilatorn från köpsdatumet. Köpfaktura gäller som
dokumentation.
Om skador uppstår ska ventilatorn lämnas tillbaka till leverantören, som därefter ser till
att byta/reparera denna. Vid ofacklig eller felaktig montering, samt bristande rengöring,
bortfaller garantin.

