DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

WENTYLATOR AKUSTYCZNYV2A
AERECO DTR.V2A.02

DO SYSTEMÓW WENTYLACJI DR HIGRO ®
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INFORMACJA OGÓLNA
UWAGA!

Parametry akustyczne wentylatora V2A umożliwiają bezpośredni montaż urządzenia
wewnątrz mieszkania w pomieszczeniach pomocniczych. Urządzenie posiada 2 króćce ssawne.

Montaż wentylatora powinien
być wykonywany przez wykwalifikowaną ekipę monterską.

ZASTOSOWANIE

Producent i sprzedający nie
ponoszą odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku
zastosowania urządzenia nie
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wentylator V2A przeznaczony jest do wentylacji budynków mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wentylator można zamontować w obiektach nowych
oraz poddawanych renowacji.
Montaż: szafy, przestrzeń sufitu podwieszanego, bezpośrednio na ścianie w łazience,
ubikacji, przedpokoju lub w innym pomieszczeniu wewnątrz budynku.
―

Zastosowanie produktu inne
niż opisane w niniejszym dokumencie może spowodować
jego uszkodzenie.

W zestawie

A. Wentylator
B. Króćce ssawne ø 80 mm (x2)
C. Zaślepki (x3)
D. Kołki i wkręty mocujące
A

B

D

Montaż wentylatora powinien być poprzedzony:
∙

zainstalowaniem kratki wyciągowej,

∙

określeniem położenia wentylatora w przestrzeni potrzebnej do podłączenia przewodów wentylacyjnych oraz elektrycznych.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Na pokrywie inspekcyjnej wentylatora umieszczono symbol oznaczający niebezpieczeństwo
porażenia prądem 230 V AC. Przed zdjęciem pokrywy należy odłączyć zasilanie od urządzenia. Wentylator V2A musi być podłączony bezpośrednio do rozdzielnicy elektrycznej.
WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL
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WYŁĄCZNIK TERMICZNY Z AUTOMATYCZNYM URUCHOMIENIEM
Wypełniając zalecenia normy EN 60335-2-80 wentylator V2A został wyposażony w zabezpieczenie termiczne odcinające automatycznie zasilanie jeśli temperatura silnika przekroczy
95°C. Wentylator uruchomi się samoczynnie po spadku temperatury. Częste wyłączenie
wentylatora oznacza, że instalacja nie została poprawnie wykonana lub urządzenie zainstalowano w przestrzeni o zbyt wysokiej temperaturze.

2. DANE TECHNICZNE
Jednostkowe zużycie energii* -25,6 kWh/(m² rok)
Maksymalny przepływ
Maksymalne podciśnienia
Poziom ciśnienia akustycznego L PA (z odległości 2 m)

Poziom mocy akustycznej L WA
Zasilanie

80 m³/h
80 Pa
80 m³/h
33 dB(A)
72 m³/h
36 dB(A)
230 V AC ±10%

Maksymalny pobór mocy 13 W
Częstotliwość

50 Hz

Temperatura przechowywania

od -20°C do +55°C

Temperatura otoczenia w czasie pracy

od +5°C do +40°C

*Wartość wskaźnika obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1253/2014 dotyczy
wentylatora współpracującego z dwiema kratkami higrosterowanymi.

3. MONTAŻ

ŹLE

DOBRZE
x4
1. Sprawdzić poprawność zamocowania
pianki we wszystkich akcesoriach.

Klik!

2. Zamontować króćce przyłączeniowe
i/lub zaślepki.

3. Zdemontować podstawę obudowy
wentylatora zaczynając od naroży.

WWW.AERECO.COM.PL
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4. Przymocować podstawę do powierzchni
nośnej (montaż przy pomocy czterech wkrętów, podkładek i kołków dostarczonych wraz
z wentylatorem). Przykręcać ostrożnie aby nie
uszkodzić gumowego łącznika.

5

5. Zdjąć pokrywę inspekcyjną odblokowując dwa zielone zaczepy.

6. Usunąć elementy podtrzymujące.

Nie podłączać zasilania
do czasu zakończenia
montażu wentylatora

7. Odkręcić pokrywę skrzynki elektrycznej.

8. Nałożyć płytkę mocującą na przewód
zasilający.

9. Podłączyć przewód zasilający:
L faza
uziemienie
N przewód neutralny

Wyjście 12 V AC

10. Przytwierdzić przewody przy pomocy
zacisku oraz zamocować płytkę mocującą przewód zasilający w obudowie
wentylatora.

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL

11. Możliwość podłączenia jednej lub
dwóch kratek higrosterowanych z opcją
przepływu maksymalnego. Do kratek
BXC należy podłączyć transformator
CAL261 (12 V AC – 3 V DC).

12. Zamknąć obudowę skrzynki elektrycznej.
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Klik!

13. Zamknąć pokrywę inspekcyjną.

14. Zamocować obudowę wentylatora do
przykręconej wcześniej podstawy.

15. Sprawdzić połączenie zatrzasków
łączących podstawę z obudową.

16. Przy pomocy czterech wkrętów
(w zestawie) przymocować obudowę do
podstawy.

17. Wykonać otwory przepustowe dla
przewodów ssawnych i przewodu
wyrzutowego. Należy zachować
ostrożność i nie dopuścić by fragmenty
przegrody lub kurz dostały się do
wnętrza wentylatora!

18. Jeżeli do podłączenia stosuje się przewody o średnicy 100/125 mm, należy
zastosować króciec połączeniowy nr
katalogowy SE3203/AEA877. Jeżeli
do podłączenia stosuje się przewody
o średnicy 80 mm żadne dodatkowe
akcesoria nie są potrzebne.

19. Połączyć z przewodami kratkę wyciągową i wyrzutnię. Urządzenie jest gotowe
do pracy.

20. Połączyć przewody wentylacyjne
z króćcami wentylatora.

x4
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4. KONSERWACJA

UWAGA!

Nadmierne zanieczyszczony filtr prowadzi do spadku sprawności, dlatego przynajmniej
raz w roku należy czyścić filtr wentylatora. Żadne specjalne materiały nie są do tego
wymagane. Filtr można oczyścić w wodzie z mydłem.

Przed rozpoczęciem pracy
należy odłączyć zasilanie
wyłączając bezpiecznik
w rozdzielnicy elektrycznej

1. Zdjąć pokrywę inspekcyjną odblokowując dwa zielone zaczepy.

2. Wyjąć filtry z urządzenia.

3. Umyć filtry w wodzie z mydłem
a następnie wysuszyć.

4. Zamocować filtry z powrotem w urządzeniu.

5. Nałożyć pokrywę.

6. Zamknąć pokrywę.

7. Włączyć bezpiecznik przywracający
napięcie i sprawdzić działanie urządzenia.

AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej DTR bez uprzedzenia.
WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL

Łomna Las, 02.12.2019

Deklaracja zgodności CE nr 20191202/VAM-V2A-V4A-VAT-VAR
1. Wprowadzający do obrotu - Producent:
AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 7
01-211 Warszawa
2. Nazwa wyrobu:
Wentylator typu: VAM; V2A; V4A; VAT.H; VAR.H
3. Przeznaczenie i zakres stosowania:
Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
4. Producent deklaruje zgodność wyrobu z następującymi dokumentami:
Dyrektywa 2014/30/UE
Dyrektywa 2014/35/UE
Dyrektywa 2006/42/WE
Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014
Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej nr 1254/2014

Marcin Gasiński

Specjalista ds. Wymagań Technicznych i Energetycznych

AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
ul. Dobra 13 Łomna Las, 05-152 Czosnów
tel.: 22 380 30 00, e-mail: biuro@aereco.com.pl
www.aereco.com.pl
Biura regionalne: Bydgoszcz · Gdańsk · Katowice · Kraków · Lublin · Poznań · Warszawa · Wrocław

