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בתום תקופת השירות נועד המוצר למחזור נפרד.

!

זהירות! 

יש לבצע את כלל הפעולות הקשורות לחיבור, התקנה, הכוונה, תחזוקה ותיקונים של המוצר הנוכחי אך ורק בתנאי ניתוקו של מתח של רשת אספקת חשמל.

אל מתן שירות והרכבה ייגשו אך ורק אנשים הרשאים לעבוד באופן עצמאי במתקנים חשמליים בעלי מתח עד V 1000 אשר למדו 
והפנימו את מדריך ההנחיות למשתמש

על רשת אספקת חשמל חד פאזית אשר אליה מחובר המוצר הנדון להתאים לנורמות תקפות.

חיווט נייח צריך להיות מצויד במפסק אוטומטי.

יש לערוך חיבור דרך מפסק אוטומטי QF המובנה בחיווט הנייח.  הפער בין תקעי המפסק האוטומטי בכלל הקטבים צפוי להיות לא פחות מ3 מ''מ.

לפני התקנת המפוח יש לוודא כי אין נזק נראה לעין של גלגל המניע, הגוף, הרשת, כמו כן כי בתוך גופו של המפוח אינם שום חפצים זרים אשר עלולים 
לגרום נזק ללהבי גלגל המניע.

חל איסור מוחלט על שימוש במוצר לא על פי ייעודו או לחשוף אותו לכל מני שינויים ושדרוגים.

המוצר איננו מיועד לשימוש על ידי ילדים או אנשים בעלי יכולות גופניות, רגשיות ושכליות מוגבלות, או במידה ואין להם ניסיון מעשי או ידע מספקים, 
אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה ופיקוח, או אם הם טרם קבלו תדרוך בנוגע לשימוש במכשיר זה מפי הגורם האחראי על בטיחותם.

על הילדים להיות תחת השגחה ופיקוח מצד הוריהם על מנת לאסור עליהם לשחק עם המוצר הנדון.

יש לנקוט בצעדים ראויים על מנת להימנע מחדירתם של עשן, פחמן חד-חמצני ויתר תוצרי שריפה אל תוך המבנה דרך צינורות פתוחים או שאר 
מכשירי כיבוי אש, כמו כן להימנע מזרם גזים הפוך מהמכשירים אשר צורכים גז או להבות פתוחות.

אסור שהאוויר הנשאב יכיל בתוכו אבק ושאר התוספות המוצקות, כמו כן חומרים דביקים וחומרים סיביים כלשהם.

חל איסור מוחלט על שימוש במוצר במידה והסביבה הנשאבת מכילה חומרים דליקים או אדים כגון: כוהל, דלק, חומרי הדברה וכו'.

אל תסגרו או תחסמו את יציאת היניקה ואת פתח היציאה (הפלטה) של המוצר על מנת לא להפריע לזרם אוויר אופטימלי.

אל תשבו על גבי המוצר ובשום פנים ואופן אל תשימו על פניו חפצים כלשהם.

על בעלי המוצר לעקוב אחרי מדריך ההנחיות למשתמש בהקפדה רבה.

אל תשמידו את המוצר יחד עם 
פסולת עירוני שלא מסווגת.
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לפני התקנת המוצר אנא קראו בעיון רב ובהקפדה רבה את ספר מדריך ההנחיות הזה למשתמש.
הקפדה על דרישותיו של ספר מדריך ההנחיות למשתמש תסייע לספק יישומו האמין והבטוח של 

המוצר למשך תקופת שירותו כולה.
נא לשמור את ספר מדריך ההנחיות למשתמש במהלך תקופת שירותו כולה של המוצר הנוכחי 

מכיוון שהוא מכיל את הדרישות הקשורות למתן שירות למוצר.

!

זהירות! 

ערכת המשלוח:
ערכת המשלוח כוללת:

 1. המפוח - פריט 1 
 2. ברגים עם מסמרות -  4 פריטים

 3. מברג מפלסטיק - (אך ורק לדגמים המצוידים בטיימר) פריט 1
 4. ספר מדריך ההנחיות למשתמש

 5. תיבת האריזה
 

תיאור קצר:
המוצר משמש מפוח ערוץ מהסוג המשולב הנועד עבור אוורור המבנים המאולץ או הנשאב אשר מחוממים בעונת החורף.

המפוח נוצר עבור הערוצים אשר קוטרם הינו 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 מ''מ.
המוצר מצויד במנוע דו-מהירותי

 VENTS TT Pro XXX :הדגם הבסיסי
VENTS TT Pro XXX V: המפוח מצויד במפסק המהירויות המובנה

VENTS TT Pro XXX RV: המפוח מצויד במפסק המהירויות המובנה ובכבל אספקת החשמל עם תקע (ציור מס' 32)
VENTS TT Pro XXX T  המפוח מצויד בטיימר עיכוב הכיבוי מ2 עד 30 דקות (ציור מס' 31)

 VENTS TT Pro XXX U(U1)  המפוח מצויד במווסת המהירות עם טרמוסטט אלקטרוני, חיישן טמפרטורות מובנה וכבל 
אספקת החשמל עם תקע (ציור מס' 33)

VENTS TT Pro XXX Un(U1n): המפוח מצויד במווסת המהירות עם טרמוסטט אלקטרוני, חיישן טמפרטורות חיצוני אשר 
אורכו הינו 4 מטר וכבל אספקת החשמל עם תקע (ציור מס' 33)

VENTS TT Pro XXX P: המפוח מצויד במווסת המהירות וכבל אספקת החשמל עם תקע (ציור מס' 34).
ХХХ - קוטרו של השרוול

מבנה המפוחים והמאווררים הוא תמיד במגמת השיפור, לפיכך דגמים מסוימים עשוים להיות שונים מאלה שתוארו בהוראות אלה.

:
:
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כללי השימוש:
 ,220V…240V עם מתח של ,AC המפוח נועד לחיבור אל רשת אספקת חשמל חד-פאזית של זרם חליפין

ועם תדירות של 50/60 הרץ, בהתאם לתרשים דלעיל.
המפוח נועד למשך פעולה ארוך טווח ללא התנתקותו מרשת אספקת חשמל.

כיוון תנועתו של האוויר חייב להסתנכרן עם המחוג על פני גופו של המפוח.
.IPX4 :סוג ההגנה מפני הנגשתו אל חלקים מסוכנים וחדירת מים
.45°C+ 1° לביןC+ המפוח נועד לשימוש בטמפרטורת האוויר בין

טמפרטורת האוויר המועבר איננה צריכה לעלות על +60°
.II על פי סוג ההגנה מפני פגיעה על ידי זרם חשמלי שייך המוצר אל המכשירים מהדירוג

אלגוריתם של פעילות האלקטרוניקה
המפוח TT Pro T מתחיל לפעול בעת הזנת המתח המוביל אל מסוף הכניסה LT על ידי מפסק הכיבוי החיצוני (למשל, הדלקת 

התאורה בתוך המבנה).
לאחר הורדת המתח המוביל ימשיך המפוח לפעול במהלך תקופת הזמן הנקבעת על ידי הטיימר אשר מווסתת מ2 עד 30 דקות.
 על מנת לווסת את זמן עיכוב הכיבוי של המפוח יש לסובב את הידית של פוטנציומטר T עם כיוון השעון על מנת להגביר וכנגד 

כיוון השעון על מנת להפחית את זמן העיכוב בהתאם (ציור מס' 31).

זהירות!
תרשים הטיימר ממוקם תחת מתח הרשת. יש לבצע וויסות אך ורק לאחר ניתוקו של המפוח מרשת אספקת החשמל.

ישנו מברג מיוחד העשוי מפלסטיק אשר נמצא בערכת משלוחו של המפוח והוא מיועד לוויסות הגדרותיו של המפוח הנדון. 
אנא השתמשו בו במידה והנכם צריכים לשנות את זמן עיכוב ההפעלה או הכיבוי של המפוח, או אם ברצונכם לשנות את גבול הלחות.

שימוש במברג ממתכת או בסכין וכד' במטרת הוויסות עלול לגרום הריסת הפלאטה האלקטרונית.
המפוחTT Pro U(U1) (ציור מס' 33) מצויד במודול אלקטרוני TSC (בקרת המהירות עם הטרמוסטט האלקטרוני) 

עבור שינוי אוטומטי של מהירות סיבוב המנוע של המפוח (צריכת האוויר) וזה תלוי בטמפרטורת האוויר הסובב.
על פני המכסה של תא המסוף ממוקמות 2 ידיות השליטה כגון:

התקנה מוקדמת של מהירות סיבוב המנוע
פתח הפעלת הטרמוסטט האלקטרוני.

אל מכסה המפוח מועברת הדיודה פולטת אור של אינדיקציית ההפעלה של הטרמוסטט.
על מנת להתקין את פתח הפעלת הטרמוסטט יש לסובב את ידית הוויסות של הטמפרטורה עם כיוון השעון על 

מנת להעלות את הערך בעוד שכנגד כיוון השעון על מנת להפחית את הערך.
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על מנת להגדיר את מהירות הסיבוב (צריכת האוויר) יש לסובב את ידית וויסות המהירות באותו הסגנון בדיוק.
ישנם שני אלגוריתמים של הפעולה כגון על פי טמפרטורה ובהתאם לטיימר דהיינו:

:(TT Pro U)  על פי הטמפרטורה
על מנת לשמר את טמפרטורת האוויר עם הדיוק פחות מ 2°C (שתי מעלות צלזיוס) (העברותיו של המפוח תהינה נדירות). 

בעת השגת הערך הנקבע והנדרש על ידי טמפרטורת האוויר יועבר המפוח אל מהירותו המקסימלית.
בעת הורדת הטמפרטורה פחות מהפתח הנקבע ב 2°C (שתי מעלות צלזיוס) (או אם הטמפרטורה מלכתחילה הייתה נמוכה יותר 

מאשר הפתח הנקבע) יסתובב המפוח במהירות המוגדרת על ידי מווסת המהירות.

:(TT Pro U1)  בהתאם לטיימר
על מנת לשמר את טמפרטורת האוויר במדויק (המפוח יועבר לעיתים יותר קרובות מאשר במקרה של עיכובו על פי חיישן 

הטמפרטורה אולם עם ההפסקות הלא פחות מ5 דקות בלבד).
בעת השגת הערך הרצוי על ידי טמפרטורת האוויר (המפוח יועבר לעיתים יותר קרובות מאשר במקרה של העיכוב על פי חיישן 

הטמפרטורות אולם עם ההפסקות הלא פחות מ5 דקות).
בעת הורדת הטמפרטורה פחות מהפתח הנקבע יועבר המפוח בעיכוב של 5 דקות אל מהירותו הנקבעת על ידי המווסת.

במידה והטמפרטורה מלכתחילה הייתה נמוכה יותר יועבר המפוח מיד אל המהירות הנקבעת על ידי המווסת.
המפוח מהסוג של TT Pro P (ציור מס' 34) מצויד בוויסות המהירות המאפשר להדליק ולכבות את המפוח, לווסת באופן 

הדרגתי את מהירות הסיבוב של מנוע המפוח (צריכת האוויר) בטווח החל מהערך המינימלי עד הערך המקסימלי של המהירות.

ההרכבה:
המפוח יותקן ויעמוד בצורה אופקית או אנכית, הן על הרצפה והן על הקיר או התקרה (ציור מס' 2), הן באופן עצמאי והן בהרכב 

של חיבור מקביל או עקבי (ציור מס' 3). יש להתקין מצדו של צינור היניקה דלהלן: בהתקנה אופקית - את צינור האוויר אשר אורכו 
אינו פחות מ1 מ', ואילו בהתקנה האנכית - את המצחייה המונעת חדירת לחות אל תוך גופו של המפוח. שרוול היציאה תמיד צריך 

להיות מחובר אל צינור האוויר הנ''ל.

רצף הרכבתו של המפוח מופיע בציורים מס' 4-12 ו25-30.

תרשימי החיבור אל רשת אספקת החשמל מופיעים בציורים מס' 13-24.
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1

S

QF

סימון המפסק האוטומטי 
ע''ג התרשים מפסק אוטומטי

סימון המפסק החיצוני \ של העברת 
המהירויות ע''ג התרדים

המפסק החיצוני \ של 
העברת המהירויות 

S/ST

להלן הסימנים ע''ג התרשימים:
L1: מסוף המהירות המינימלית;

QF: מפסק אוטומטי;
S: מפסק חיצוני של העברת המהירותיות;
SТ: מפסק חיצוני (למשל, של התאורה);

Х: מסוף הכניסה.

כללי התחזוקה הטכנית:
עבור פני המוצר נדרש נקיון שכיח (פעם ב6 חודשים) מלכלוך ואבק (ציורים מס' 35-42). ניש לנתק את המפוח מרשת אספקת 

החשמל לפני ביצוע עבודות התחזוקה הטכנית.
יש לערוך את הניקיון באמצעות חתיכת בד רך ומכחול בנוסף לשימוש בתרכיז מימי של חומר הניקוי. חובה להימנע מחדירת נוזלים 

אל תוך רכיביו החשמליים של המוצר (ציור מס' 41). בתום הליכי הניקיון יש לנגב את המוצר עד שיהיה יבש לחלוטין.

כללי התעבורה והאחסון
התעבורה (ההובלה) תתבצע בתוך אריזת היצרן באמצעות כלי רכב כלשהו.

חובה לאחסן את המוצר הנתון בתוך אריזת מפעל היצרן בטמפרטורה של האוויר הסובב הבאה דהיינו: מ+5°C עד +40°C וברמת 
הלחות היחסית הלא עולה על 80%.

 אסור שהסביבה בתוך מבנה המחסן תכיל אבק, אדי חומצות ובסיסים אשר עלולים לגרום לחלודה. ההתחייבויות במסגרת האחריות:

המפוח הופק ונוצר בחברה ששמה הינו דהיינו:
המפוח הופק ונוצר בחברה ששמה הינו דהיינו: Ventilation systems” PrJSC" (להלן: מפעל הייצרן).

בעת רכישת המוצר הנתון מאשר הצרכן בכך כי הוא הכיר, הפנים ומסכים עם התנאים והדרישות בנוגע לשימוש, אחסון, 
הובלה, הרכבה, הגדרה, חיבור והפעלה, תחזוקה טכנית, תיקונים והתחייבויות במסגרת האחריות על המוצר הנדון אשר מנוסח 

בפירוש ומתועד היטב בניירת המוצגת על ידי מפעל הייצרן.

היצרן יקבע את תקופת האחריות של המוצר תוך 24 חודשים החל ממועד מכירת המוצר דרך רשת סחר קמעונאי, בתנאי 
שהמשתש יקפיד על כללי ההובלה, האחסון, ההרכבה והשימוש במוצר.
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במקרה של הפרעות בתפקודו של המוצר באשמתו של היצרן במהלך תקופת האחריות יהיה המשתמש רשאי להסרת הלקויים 
בחינם באמצעות תיקוני האחריות מצד היצרן.

תיקונים במסגרת האחריות כוללים ביצוע העבודות הקשורות להסרת לקויי המוצר על מנת לספק שימוש ראוי והולם במוצר זה 
במהלך תקופת האחריות כולה.

 הסרת הלקויים תתבצע דרך החלפתם או תיקונם של כלל אביזריו או של חלקו הנפרד המסוים של המוצר הנדון.

זהירות! 
על מנת לבצע שירות במסגרת האחריות עליכם להציג את מדריך ההנחיות למשתמש או את כל מסמך אחר אשר מחליף אותו, 

בנוסף לקבלה או חשבונית המעידות על קיום הרכישה עם ציון של תאריך המכירה. דגם המוצר חייב להתאים לדגם המצוין במדריך 
ההנחיות למשתמש או בכל מסמך אחר אשר מחליף אותו.

על מנת לערוך שירות במסגרת האחריות אנא מכם פנו אל החברה בה רכשתם את המוצר הנדון. במידה ולא יתאפשר לבצע שירות 
במסגרת האחריות ישר במקום הנכם תקבלו מידע נדרש בקשר למתן שירות שכזה.

תנאי האחריות ותקנותיה אינם תקפים במקרים דהיינו:
במידה והצרכן לא טרח להגיש את המוצר לתיקון בערכתו המלאה, כפי שמצוין במדריך ההנחיות למשתמש או בכל מסמך אחר 

אשר מחליף אותו, לרבות אביזרי המוצר אשר פורקו על ידי הצרכן \ המשתמש.
אם הדגם והמותג של המוצר אינם תואמים את הנתונים המוזכרים על פני אריזת המוצר, כמו כן אם אינם מצוינים במדריך 

ההנחיות למשתמש או בכל מסמך אחר אשר מחליף אותו.
אם הצרכן ביצע את הליכי התחזוקה הטכנית של המוצר לא בזמן ובעיתוי הנכון (כגון לכלוך, אבק, מעובה שמן, נוכח 

כל מני גופים מכניים זרים)
במידה והצרכן גרם למוצר פגמים חיצוניים (אין לשייך לפגמים שינויים חיצוניים של המוצר הנדרשים להרכבת המוצר).

במידה ובוצעו שינויים במבנה של המוצר על ידי המשתמש או אם המשתמש החליט לשדרג את המוצר. 
במידה ובוצעו על ידי המשתמש החלפת חיבורים או שימוש בהם ובאביזרי המוצר אשר לא נקבעו על ידי היצרן לפניכן.

במידה והמוצר נוצל לא על פי ייעודו הראוי. 
במידה והמשתמש הפר על כללי אחסונו של המוצר

חיבורו של המוצר אל רשת אספקת החשמל אשר ישנו בה מתח העולה על הערך המצוין במדריך ההנחיות למשתמש.
קפיצות המתח ברשת אספקת החשמל אשר בגללן יושבת המוצר.

אם המשתמש ביצע את התיקונים על דעת עצמו
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אם התיקונים בוצעו על ידי גורמים הלא מוסמכים לכך על ידי היצרן

במידה ופג תוקפה של אחריות השימוש במוצר

הפרתו של הצרכן על כללי הובלת המוצר הנקבעות מראש אשר עשויים להגן על המוצר מפני הנזקין, הפגם ו\או 

השמדתו של המוצר הנדון.

במידה והמשתמש הפר על כללי אחסונו של המוצר

אם בוצעו מעשים בלתי חוקיים על ידי נציגי צד ג' למוצר

במידה וחלה תקלה במוצר בעקבות נסיבות הכוח העליון (שריפה, שיטפון, רעידת אדמה, מלחמות, מבצעי אימה מהסוג כלשהו, סגר וכו')

היעדרן של החותמות במידה והחותמות הנזכרות לעיל נקבעות על ידי מדריך ההנחיות למשתמש או איזשהו מסמך אחר אשר 
עשוי להחליף אותו.

במידה ואינו שובר האחריות. 

במידה ואינו הדו''ח המעיד על עובדת המכר של המפוח.

מפעל הייצרן יישא באחריות מלאה על כלל הלקויים אשר נוצרו באשמתו עוד לפני העברת המוצר לידי הצרכן. מפעל הייצרן לא 
יישא באחריות על הלקויים אשר נוצרו לאחר העברת המוצר לידי הצרכן עקב הפרתו של הצרכן על כללי ההובלה, האחסון, ההרכבה 

והניצול של המוצר, כמו כן על פעולותיהם ומעשיהם של נציגי צד ג', מקרים או נסיבות של הכוח העליון.

מפעל הייצרן אינו נושא באחריות על כל נזק שנגרם לבריאותו ורכושו של הצרכן בעקבות הפרתו של הצרכן על מדריך ההנחיות 
למשתמש או כל מסמך אחר אשר עשוי להחליף אותו, כתוצאה משימוש במוצר על ידי הצרכן לא על פי ייעודו המקורי, כמו כן כתוצאה 

מהפרתו של הצרכן על כלל ההנחיות המוזכרות המדריך ההנחיות למשתמש או באיזשהו מסמך אחר אשר עשוי להחליף אותו, כמו 
כן על כל האזהרות או יתר הידיעות הקשורות למוצר הנתון, כמו כן כתוצאה מהפרתו של הצרכן על כללי ההובלה, האחסון, ההרכבה, 

התחזוקה הטכנית והניצול של המוצר הנדון.
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תעודת קבלה: המוצר הולם את הנורמות והתקנים האירופאיים, כמו כן הוא מתאים להנחיות והוראות אודות מתח 
נמוך והתאמה אלקטרומגנטית. אנו מצהירים במלואה האחריות על כך כי מוצר זה מתאים בצורה 

,EC/2004/108 'מלאה לדרישות ההנחיה של המועצה הכלכלית של איחוד האירופאי מס
 EEC/89/336, כמו כן לדרישות ההנחיה של המועצה העוסקת בסוגיות הציוד הפועל בתנאי מתח 
 EEC/93/68 'של ההנחיה מס CE וגם לדרישות המרקור ,EC, 73/23/EEC/2006/95 'נמוך מס

הנוגעת להזדהותן של ארצות המשתתפות בתחום ההתאמה האלקטרומגנטית לגבי פריטי ציוד 
אלקטרומגנטי אשר משתמשים בהם בסוגי המתח הנקבעים. תעודה זו הונפקה על סמך הניסויים 

שנערכו על בסיס דגמי התוצרת הנ''ל.
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