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UWAGA

! Przestrzeganie wszystkich zalece� zawartych
w niniejszym podr�czniku u�ytkownika zapewni 
niezawodn� prac� i d�ug� �ywotno�� urz�dzenia.

Wszystkie czynno�ci zwi�zane z pod��czeniem, konfiguracj� , konserwacj� 
i monta�em mog� by� przeprowadzane po od��czeniu urz�dzenia od 
sieci zasilaj�cej.

U�ytkowanie i monta� urz�dzenia powinny by� wykonywane 
przez osoby, posiadaj�ce stosowne uprawnienia do pracy przy 
instalacjach elektrycznych o napi�ciu do 1000 V, po zapoznaniu si� z 
tre�ci� niniejszego podr�cznika u�ytkownika.

Urz�dzenie jest zasilane z sieci jednofazowej, odpowiadaj�cej 
obowi�zuj�cym normom.Stacjonarna sie� powinna by� wyposa�ona 
w automatyczny wy��cznik.Urz�dzenie powinno by� pod��czone przez 
wbudowany do stacjonarnej sieci elektrycznej automatyczny wy��cznik QF.
Odst�p mi�dzy stykami wy��cznika na wszystkich biegunach powinien 
wynosi� nie mniej ni� 3 mm. Przed instalacj� wentylatora nale�y upewni� 
si� czy uszkodzeniu nie uleg� wirnik, obudowa i kratka, a tak�e czy w 
obudowie wentylatora nie znajduj� si� cia�a obce, które mog� uszkodzi� 
�opatki wirnika.

Konstrukcja wentylatora jest stale udoskonalana dlatego niektóre modele mog� nieznacznie 
ró�ni� si� od opisanych w niniejszym podr�czniku u�ytkownika.



Podczas monta�u wentylatora nie nale�y dopuszcza� do odkszta�ce� 
obudowy. Deformacja obudowy mo�e spowodowa� zaklinowanie si� 
wirnika i zwi�kszy� poziom ha�asu.

Zabrania si� u�ywania urz�dzenia niezgodnie z jego przeznaczaniem oraz 
dokonywania zmian konstrukcji i innych modyfikacji.

Nale�y zapobiega� przedostawaniu si� do pomieszczenia dymu, tlenku 
w�gla i innych produktów spalania przez kominy i inne urz�dzenia 
przeciwpo�arowe, a tak�e wykluczy� mo�liwo�� powstania zwrotnego 
przep�ywu gazów od urz�dze� wykorzystuj�cych �ród�a ognia otwartego.

Transportowane powietrze nie mo�e zawiera� kurzu, zanieczyszcze� 
sta�ych oraz substancji kleistych i materia�ów w�óknistych.
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Zabrania si� eksploatacji urz�dzenia w �rodowisku zawieraj�cym 
substancje o w�a�ciwo�ciach wybuchowych oraz �atwopalnych np.. 
alkohol, benzyna, �rodki owadobójcze.

Nie nale�y zas�ania� otworów wentylacyjnych w czasie pracy urz�dzenia.
Nie nale�y siada� na urz�dzeniu i umieszcza� na nim innych przedmiotów.

P�yta steruj�ca zegara znajduje si� pod napi�ciem. 

Przed rozpocz�ciem regulowania urz�dzenia nale�y wy��czy� �ród�o 
zasilania.
W sk�ad zestawu standardowego wchodzi specjalny plastikowy wkr�tak 
do regulacji ustawie� wentylatora. Wkr�tak s�u�y do regulacji ustawie� 
zegara i regulacji warto�ci progowej dla czujnika wilgotno�ci.
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Urz�dzenia nie powinny obs�ugiwa� dzieci ani osoby o ograniczonej 
sprawno�ci fizycznej, sensorycznej lub mentalnej, a tak�e osoby bez 
do�wiadczenia, chyba �e obs�uga odbywa si� pod nadzorem lub zgodnie 
z instrukcj� do�wiadczonych osób, które przejm� odpowiedzialno�� za 
ich bezpiecze�stwo.

Urz�dzenie nale�y przechowywa� w miejscach niedost�pnych dla dzieci.

Zabrania si� przeprowadzania przez dzieci czyszczenia i konserwacji 
urz�dzenia bez odpowiedniego nadzoru osób doros�ych.

Po zako�czeniu okresu eksploatacji urz�dzenie musi 
by� poddane oddzielnej utylizacji.Nie nale�y wyrzuca� 
urz�dzenia razem z niesegregowanymi odpadami 
komunalnymi.

!
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ZESTAW STANDARDOWY
1. Wentylator �1 szt.
2. Wkr�ty z ko�kami rozporowymi � 4 szt.
3. Wkr�tak z tworzywa (dla modelu z wy��cznikiem czasowym) � 1 szt.
4. Podr�cznik u�ytkownika
5. Opakowanie

KRÓTKI OPIS
Wentylator Sileo przeznaczony jest do wentylacji pomieszcze� mieszkalnych i obiektów u�yteczno�ci publicznej.Wentylator przeznaczony 
jest do monta�u w okr�g�ych kana�ach wentylacyjnych o �rednicy 100 i 125 mm.Wentylator wyposa�ony jest w silnik dwubiegowy.
Wentylator wyposa�ony jest w zawór zwrotny, który zapobiega wdmuchiwaniu powietrza z kana�u wentylacyjnego do pomieszczenia, 
gdy wentylator nie pracuje.
 
Wersja:
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S � wy��cznik sznurkowy. Algorytm pracy (Rys. 13�15).
 

wy��cznik czasowy (zegar opó�nienia wy��czenia w ustalonych odst�pach czasu). Algorytm pracy (Rys. 17).Ò �  

Algorytm pracy (Rys. 18).Í � czujnik wilgotno�ci i zegar opó�nienia wy��czenia. 
                     

ZASADA DZIA�ANIA
Urz�dzenie jest zasilane z jednofazowej sieci pr�du zmiennego o napi�ciu 220�240 V/50 Hz. Urz�dzenie przeznaczone jest do u�ytku 
w temperaturze otaczaj�cego powietrza +1 °C do + 45 °C.Stopie� zabezpieczenia przed dost�pem niebezpiecznych cz��ci i 
przenikaniem wody � IP45.Pod wzgl�dem ochrony przeciwpora�eniowej urz�dzenie nale�y do II klasy ochronno�ci.

MONTA�
Wentylatory s� przystosowane do monta�u w pozycji pionowej i poziomej w szybach i kana�ach wentylacyjnych o odpowiedniej 
�rednicy (rys. 2).   
Uwaga! W przypadku monta�u wentylatora w pozycji pionowej nale�y uwzgl�dni� zabezpieczenie wentylatora przed wp�ywem skroplin 
i opadów atmosferycznych. Zabrania si� instalowania wentylatora z pionowym wyrzutem powierza (rys. 3).

Nale�y zapozna� si� z tre�ci� niniejszego podr�cznika u�ytkownika przed rozpocz�ciem instalacji 
urz�dzenia.Przestrzeganie wszystkich zalece� zawartych w niniejszym podr�czniku u�ytkownika 
zapewni niezawodn� prac� i d�ug� �ywotno�� urz�dzenia.Po przeczytaniu niniejszego 
podr�cznika u�ytkownika nale�y przechowywa� go przez ca�y okres u�ytkowania urz�dzenia.PL
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Sekwencje prac instalacyjnych zosta�y opisane na rys. 4�12.
Schemat pod��czenia do sieci elektrycznej i algorytm pracy wentylatora zosta�y opisane na rys. 13�18.
Ustawienie wy��cznika czasowego i warto�ci progowej dla czujnika wilgotno�ci zosta�y opisane na rys. 19.

WSKA�NIK PRACY WENTYLATORA
Model podstawowy i model z wy��cznikiem:
Wska�nik �wieci na pomara�czowo � wentylator jest w��czony. Wska�nik nie �wieci � wentylator jest wy��czony. 

Model T i H: 
1. Wska�nik miga na zielono z cz�stotliwo�ci� raz na 5 sekund � wentylator pracuje w trybie czuwania z minimaln� pr�dko�ci�.
2. Wska�nik miga na zielono z cz�stotliwo�ci� raz na sekund� � uruchomienie zegara opó�nienia wy��czenia (60 sekund).
3. Wska�nik miga na czerwono � uruchomienie czujnika wilgotno�ci ,wentylator pracuje z drug� pr�dko�ci�.
4. Wska�nik miga na zielono � uruchomienie wy��cznika, wentylator pracuje z drug� pr�dko�ci�.
5. Wska�nik miga naprzemiennie na zielono i czerwono z cz�stotliwo�ci� raz na sekund� � uruchomienie zegara opó�nienia wy��czenia.
 
Uwaga! W przypadku, gdy w ci�gu 60 sekund po w��czeniu wy��cznika czasowego lub uruchomienia czujnika wilgotno�ci nast�pi�o 
wy��czenie wy��cznika czasowego lub obni�enie poziomu wilgotno�ci poni�ej warto�ci progowej, wentylator rozpocznie prac� 
z pierwsz� pr�dko�ci�. 

KONSERWACJA
Konserwacj� nale�y przeprowadza� nie rzadziej ni� raz na pó� roku.
Przedni� os�on� wentylatora nale�y ostro�nie podwa�y� p�askim wkr�takiem przy zatrzaskach (rys. 21).
Wentylator nale�y oczy�ci� przy u�yciu p�dzla i mi�kkiej szmatki, zanurzonej w roztworze wodnym z detergentem (rys. 22�24)

UWAGA! Nie dopuszcza� do kontaktu cz��ci elektrycznych z wod�.
Po oczyszczeniu nale�y wytrze� powierzchni� wentylatora do sucha.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Urz�dzenie nale�y transportowa� w opakowaniu fabrycznym przy u�yciu dowolnego �rodka transportu.
Urz�dzenie nale�y przechowywa� w opakowaniu fabrycznym w temperaturze powietrza od +5 ��  do +40 �� i wilgotno�ci wzgl�dnej 
nie wi�kszej ni� 80 %. Obecno�� w powietrzu kurzu, roztworów kwasowych i zasadowych, powoduj�cych korozj�, jest niedopuszczalna.
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LT
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LT

L

NN

L

QF S

Pierwsza pr�dko��  

Druga pr�dko��

LT

L

NN

L

QF

N

L

QF

Sileo V2 100/125 (pierwsza pr�dko��)

 Sileo V2 100/125 S  (pierwsza pr�dko��)

 Sileo V2 100/125 (druga pr�dko��)

Sileo V2 100/125 S (druga pr�dko��)

Wentylator nie pracuje

Wentylator pracuje 
z pierwsz� pr�dko�ci�

Wy��cznik 
S w��czony

Wentylator nie pracuje

Wentylator pracuje z 
drug� pr�dko�ci�

LT

L

N

LT

L

N

Wy��cznik 
S wy��czony

Wy��cznik 
S w��czony

Wy��cznik 
S wy��czony

Sileo V2 100/125, Sileo V2 100/125 S
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Sileo V2 100/125, Sileo V2 100/125 S
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Pierwsza i druga pr�dko��

LT

L

N

S

N

L

QF S speed

S

N

L

QF S speed

LT

L

N
N

L

QF S

S

N

L

QF speed

Sileo V2 100/125 (pierwsza i druga pr�dko��)

Sileo V2 100/125 S (pierwsza i druga pr�dko��)

Wentylator nie pracuje

Wentylator pracuje z 
drug� pr�dko�ci�

Wy��cznik Sspeed 
w pozycji L lub LT

LT L

Wentylator pracuje z 
pierwsz� pr�dko�ci�

Wy��cznik 
S w��czony

LT

L

N

LT

L

N

Wy��cznik 
S wy��czony
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Sileo V2 100/125 T

LT

L

NN

L

QF
S

LT

L

NN

L

QF
S

Wy��cznik czasowy

Wentylator pracuje z 
pierwsz� pr�dko�ci�

Uruchomienie zegara opó�nienia 
w��czenia (60 sekund)

Wentylator pracuje z 
drug� pr�dko�ci�

Wy��czenie wy��cznika S 
podczas pracy zegara opó�nienia 

wy��czenia

taknie

Wy��cznik 
S w��czony

Wy��cznik 
S wy��czony

Uruchomienie zegara opó�nienia 
wy��czenia (2�30 minut)

Wy��cz.

Uruchomienie wy��cznika 
czasowego (6,12 i 24 godziny)

Wentylator pracuje 
z pierwsz� pr�dko�ci�

Uruchomienie zegara opó�nienia 
wy��czenia (2�30 minut)

Wentylator nie pracuje

6/12/24
 godziny

Uruchomienie zegara opó�nienia 
w��czenia (60 sekund)

Wentylator pracuje z 
drug� pr�dko�ci�

Wy��czenie wy��cznika S 
podczas pracy zegara opó�nienia 

wy��czenia

taknie

Wy��cznik 
S w��czony

Wy��cznik 
S wy��czony

Uruchomienie zegara opó�nienia 
wy��czenia (2�30 minut)
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Wentylator pracuje 
z drug� pr�dko�ci�

 Uruchomienie zegara opó�nienia 
w��czenia (60 sekund)

Wilgotno�� jest ni�sza od 
warto�ci progowej

Wilgotno�� przekracza 
warto�� progow�

taknie

Wilgotno�� jest ni�sza od 
warto�ci progowej

Wilgotno�� przekracza 
warto�� progow�

taknie

Uruchomienie zegara opó�nienia 
w��czenia (60 sekund)

Wilgotno�� przekracza 
warto�� progow�

taknie

Uruchomienie zegara opó�nienia 
wy��czenia (2�30 minut)

Wentylator pracuje 
z drug� pr�dko�ci�

taknie

Wentylator pracuje z 
drug� pr�dko�ci�

Wy��cznik 
S w��czony

Wy��cznik 
S wy��czony

Sileo V2 100/125 H

LT

L

NN

L

QF
S

LT

L

NN

L

QF
S

Wy��czenie wy��cznika S podczas 
pracy zegara opó�nienia wy��czenia

Wentylator pracuje z 
pierwsz� pr�dko�ci�
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Sileo V2 100/125 T/H

             Do w��czenia i regulacji wy��cznika czasowego nale�y u�y� potencjometru. Wy��czenie wy��cznika czasowego nast�puje 
poprzez ustawienie potencjometru Ti do oporu w lewo. Przekr�cenie pokr�t�a potencjometru o 1/3 obrotu, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, powoduje ustawienie czasu pracy w odst�pach 6 godzin, 2/3 obrotu � 12 godzin, po przekr�ceniu potencjometru 
do oporu w prawo � 24 godzin. 

            Regulacja funkcji opó�nienia wy��czenia wentylatora odbywa si� poprzez przekr�cenie pokr�t�a potencjometru T off. 
Przekr�cenie potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek zegara, powoduje zwi�kszenie czasu opó�nienia wy��czenia, natomiast 
przekr�cenie potencjometru w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powoduje zmniejszenie czasu opó�nienia 
wy��czenia (od 2 do 30 minut).  

            Regulacja warto�ci progowej dla czujnika wilgotno�ci odbywa si� poprzez przekr�cenie pokr�t�a potencjometru H. 
Przekr�cenie potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek zegara, powoduje zwi�kszenie warto�ci progowej dla uruchomienia 
czujnika wilgotno�ci, natomiast przekr�cenie potencjometru w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara, powoduje 
zmniejszenie warto�ci progowej dla uruchomienia czujnika wilgotno�ci (od 60 % do 90 %).

Uwaga! Obwód wy��cznika czasowego znajduje si� pod napi�ciem. Regulacja urz�dzenia mo�e by� dokonywana jedynie po jego 
od��czeniu od sieci zasilaj�cej.W sk�ad zestawu standardowego wchodzi specjalny plastikowy wkr�tak do regulacji ustawie� wentylatora.
Wkr�tak s�u�y do regulacji wy��cznika czasowego i warto�ci progowej dla czujnika wilgotno�ci.Do regulacji wentylatora nie nale�y 
u�ywa� metalowych wkr�taków, no�y i innych przedmiotów z metalu, gdy� mog� spowodowa� uszkodzenie p�ytki elektroniki.

H

Tі

Toff

-

60 %
90 %

H
+

- +

+-

off 24 hour

Tі

+-

2min
30min

Toff

 Ò

Í

6 hour 12 hour
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TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Urz�dzenie nale�y przewozi� w oryginalnym opakowaniu producenta.  
Urz�dzenie nale�y przechowywa� w opakowaniu fabrycznym w temperaturze od +5 �� do +40 �� oraz wilgotno�ci 
wzgl�dnej nie wi�kszej ni� 80 %.
Urz�dzenie nale�y przechowywa� w pomieszczeniu wolnym od kurzu oraz roztworów kwasowych i zasadowych, 
powoduj�cych korozj�.    
 
RECYKLING
Po zako�czeniu okresu u�ytkowania urz�dzenie musi by� poddane oddzielnej utylizacji.
Urz�dzenie zawiera materia�y nadaj�ce si� do ponownego wykorzystania i przetworzenia, które nie nadaj� si� do 
utylizacji z odpadami komunalnymi.
Urz�dzenie powinno by� utylizowane zgodnie z przepisami, obowi�zuj�cymi w danym kraju.

GWARANCJA PRODUCENTA  
Z ca�� odpowiedzialno�ci� o�wiadczamy, �e niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpiecze�stwa 
Dyrektywy kompatybilno�ci elektromagnetycznej Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/UE, 89/336/EWG, 
Dyrektywy niskonapi�ciowej 2006/95/UE, 73/23/EWG oraz Dyrektywy w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG, 
które dotycz� zbli�enia ustawodawstw pa�stw cz�onkowskich, odnosz�cych si� do kompatybilno�ci elektromagnetycznej. 
Stopie� zabezpieczenia przed dost�pem niebezpiecznych cz��ci i przenikaniem wody � IP45
Wentylator nie wymaga uziemienia.   
Okres gwarancji wynosi 60 miesi�cy od daty sprzeda�y urz�dzenia przez sie� handlu detalicznego pod warunkiem 
przestrzegania przez u�ytkownika zasad transportu, magazynowania, monta�u i u�ytkowania urz�dzenia.  
W przypadku pojawienia si� usterek w funkcjonowaniu urz�dzenia, w czasie trwania okresu gwarancyjnego z winy 
producenta, klientowi przys�uguje prawo do wymiany urz�dzenia na nowe. 
W przypadku braku dowodu zakupu okres gwarancji liczony jest od daty produkcji.
 
Uwaga! 
PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszkodzenia powsta�e w wyniku u�ytkowania urz�dzenia niezgodnie z 
przeznaczeniem oraz na skutek uszkodze� mechanicznych. 
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POTWIERDZENIE 
ODBIORU



18

POTWIERDZENIE 
ODBIORU

KARTA 
GWARANCYJNA

Wentylator zosta� uznany za kompletny i zdatny do u�ytkowania 

Znak kontroli 

Data produkcji 

Nazwa i piecz�tka sprzedawcy 

Data sprzeda�y 

100

Sileo V2

S

T

125

H
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notatki
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