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DİKKAT!
!

Vantilatörün uzun süre arızasız çalışması için işbu 
kullanıcı kılavuzunda belirtilen kurallara uymanız 
gerekir. 

Ürünün şebekeye bağlanması, ayarlanması, bakımı ve tamiriyle ilgili her 
türlü işler sadece şebeke gerilimi kesildikten sonra yapılacaktır. 

1000 V elektrik cihazlarıyla kendi başına çalışma yetkisine sahip olan 
kişiler, bu kılavuzu inceledikten sonra ürünün bakımını ve montajını 
gerçekleştirebilirler.

Ürünün bağlantısı yapılacak bir fazlı şebeke, yürürlükteki normlara uygun 
olacaktır.
Sabit kabloda otomatik anahtarın olması gerekir. 
Bağlantı sabit kabloya monte edilen otomatik anahtar QF yardımıyla 
gerçekleştirilecek. 
Otomatik anahtarın kontakları arasındaki mesafenin tüm kutuplarda en 
az 3 mm olması gerekir. 
Montaj yapılmadan önce, pervane, gövde ve kafes üzerinde gözle görülür 
bir hasar olup olmadığını, ayrıca gövdenin akışlı bölümünde pervane 
palelerine zarar verebilecek cisimlerin olup olmadığını tespit etmek 
gerekir.
Sürekli iyileştirmeler nedeniyle, bazı modellerin tasarımı, 
burada açıklananlardan farklı olabilir.



Montajın esnasında gövdenin sıkılmasına müsaade etmeyiniz. 
Gövdenin deformasyonu pervanenin sıkışmasına ve gürültünün meydana 
gelmesine yol açabilir. 

Ürün çalıştırma amacının dışında kullanılmaz. 
Üründe modifikasyon ve tadiller yapılmaz. 

Duman, karbon monoksit ve diğer yanma ürünlerinin açık baca veya diğer 
yangın güvenlik sistemleri üzerinden sızmasını önlemek için tedbir 
alınacaktır. 

Ayrıca doğalgaz ateşi veya açık ateş kullanılan cihazlardan çıkan gazların 
ters akımının ortaya çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak gerekir.

Üflenen hava toz ve diğer katı katkıları, yapışkan madde ve elyaflı 
malzemeleri içermeyecektir. 

!
Vantilatörün uzun süre arızasız çalışması için işbu kullanıcı 
kılavuzunda belirtilen kurallara uymanız gerekir. 
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Ürünün ispirto, benzin, böcek ilaçları v.b. tutuşur madde veya buharlar 
yanında kullanılması yasaktır. 

Havanın optimal akışını engellememek için ürünün emme ve çıkış 
boşluklarını kapatmayın ve tıkamayın. 

Ürün üzerine oturmayın, diğer cisimleri koymayın. 
Zamanlayıcının şemasında şebeke gerilimi mevcuttur. 
Ayar işlemleri yapmadan önce elektrik bağlantısını kesiniz. 

Ayar işlemlerin yapılması için vantilatör takımına özel olarak tasarlanmış 
plastik tornavida dahil edildi. 

Kapanmayı geciktirme zamanı değiştirmek için plastik tornavidayı 
kullanınız.

Vantilatörün uzun süre arızasız çalışması için işbu 
kullanıcı kılavuzunda belirtilen kurallara uymanız 
gerekir. 

!
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8 yaşında ve daha büyük çocuklar, ayrıca fiziksel, duyusal ve zihinsel 
yetenekleri sınırlı olan, yeterli tecrübe ve bilgilere sahip olmayan kişiler 
ancak bilgili kişilerin yanında, emniyetli kullanımı öğrendikleri ve muhtemel 
riskleri anlayabildikleri takdirde ürünü kullanabilirler. 

Çocuklara ürünle oynamak yasaktır. 

Kullanım süresi bittikten sonra ürün ayrı olarak geriye 
kazandırılacaktır.
Ürünü sınıflara ayrılmamış atıklarla birlikte imha 
etmeyin

!
Vantilatörün uzun süre arızasız çalışması için işbu kullanıcı 
kılavuzunda belirtilen kurallara uymanız gerekir. 
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Baran
Vurgu
Çocukların ürünle oynaması yasaktır.



AMBALAJ İÇERİĞİ:
1. Vantilatör - 1 ad
2. Dübelli vida - 4 ad
3. Plastik tornavida - 1 ad. (sadece timerli modeller için)
4. Kullanıcı kılavuzu
5. Ambalaj kutusu

KISA AÇIKLAMA
Akslı vantilatör küçük ve orta ebatlı kullanım mahallerin egzoz havalandırılmasını sağlamaktadır. 
Vantilatör beyaz renkli plastikten 100, 125 ve 150 mm çaplı kanallar için üretilmektedir. 
100 ve 125 mm çaplı vantilatörlerde tek hızlı motor, 150 mm çaplı vantilatörlerde ise iki hızlı motor monte edilmiştir. 
VT Quiet 150 Extra vantilatörü, aşırı kapasiteli motorla donatımlıdır.
Vantilatör kapalıyken havanın içeri gelmesini engelleyen geri dönüş vanası öngörülmüştür. 

Vantilatör opsiyonlarının açıklaması:  
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V - Vantilatör gömme tipi ipli anahtarla açılıp kapatılmaktadır.
      

T -  100 ve 125 modeller için
Aydınlatma anahtarı vs. kapatıldıktan sonra, kapanmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika vantilatör çalışmaya 
devam etmektedir.
150 modeli için
Aydınlatma anahtar vs. dış anahtar açıldıktan sonra açılmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan süre 0 - 2 dakika sonra vantilatör 
açılmakta veya azami hıza geçmektedir. 
Anahtar kapatıldıktan sonra, kapanmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika vantilatör çalışmaya devam edecektir.

T1 - 100 ve 125 modeller için
Aydınlatma anahtar vs. açıldıktan sonra açılmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan süre 0 - 2 dakika sonra vantilatör açılmaktadır. 
Anahtar kapatıldıktan sonra, kapanmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika vantilatör çalışmaya devam edecektir.

TH - 100 ve 125 modeller için
Mahalde rutubet oranı %60-90 eşit ayarlanan değeri geçtiğinde vantilatör devreye girmektedir. 
Rutubet oranı ayarlanan değere düşükten sonra vantilatör kapanmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika 
vantilatör çalışmaya devam edecektir. Vantilatör aydınlatma anahtarı vs. yardımıyla manuel rejimde çalıştırılabilir. 
Anahtar kapandıktan sonra vantilatör kapanmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika vantilatör çalışmaya 
devam edecektir.

Cihazın montajını yapmadan önce işbu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 
Kullanıcı kılavuzunda verilen öneriler uygulandığında tüm çalışma süresi boyunca güvenli 
kullanım sağlanır. 
Kullanıcı kılavuzunu cihazın tüm çalışma süresi boyunca saklayınız, çünkü kılavuzda bakım ve 
onarım şartları belirtildi.

TR
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KULLANIM KURALLARI
Vantilatör üç fazlı alternarif akım şebekesine bağlanmak üzere üretildi.220...240 V/50 Hz veya 220...240 V/60 Hz (vantilatörün modeline 
göre değişmektedir, vantilatör gövdesindeki etikete bakınız) - Quiet 100/125 içindir 220...240 V/50/60 Hz -  Quiet 150/Quiet 150 Extra içindir
Quiet 12 modeli doğrudan 12 V ve 50 Hz  elektrik şebekesine veya TRF 220/12-25 düşürücü tranformatör yardımıyla 220...240 V ve 50 Hz 
frekanslı şebekesine bağlanmak üzere üretildi. (cihazın takımına dahil edilmedi, ilaveten temin edilmektedir).
Vantilatör +1 °C  -  +45 °C hava sıcaklıklarında kullanılmak üzere üretildi. 

Tehlikeli parçalara ulaşılmasına ve su sıçramasına karşı koruma sınıfı IP 45.
Vantilatör topraklama gerektirmez

150 Modeli için
Mahalde rutubet oranı %60-90 eşit ayarlanan değeri geçtiğinde açılmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan süre 0 - 2 dakika 
sonra vantilatör açılmakta veya azami hıza geçmektedir. Rutubet oranı ayarlanan değere düşükten sonra vantilatör kapanmayı 
geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika vantilatör çalışmaya devam edecektir. Aydınlatma anahtarının yardımıyla 
vantilatör manuel rejiminde çalıştırılabilmekte veya azami hıza ayarlanabilmektedir. Vantilatör açılmayı geciktiren zamanlayıcıda 
ayarlanan süre 0 - 2 dakika sonra çalışmaya başlamaktadır. Anahtar kapatıldıktan sonra vantilatör kapanmayı geciktiren 
zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika çalışmaya devam edecektir. 

TP - 100 ve 125 modeller için
Hareket detektörü devreye girdikten sonra vantilatör çalışmaya başlamaktadır. Hareket detektörünün etkinlik alanı 1-4 m ve 
etkinlik açısı 100°. Hareket kaydı durduktan sonra vantilatör kapanmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika 
çalışmaya devam edecektir. 

150 modeli içinHareket detektörü devreye girdikten sonra açılmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan süre 0 - 2 dakika sonra 
vantilatör açılmakta veya azami hıza geçmektedir. Hareket detektörünün etkinlik alanı 1-4 m ve etkinlik açısı 100°. Hareket kaydı 
durduktan sonra vantilatör kapanmayı geciktiren zamanlayıcıda ayarlanan sürede 2-30 dakika çalışmaya devam edecektir. 

12 - Yalnız 100 ve 125 modeller için
12 V/50 Hz emniyetli düşük gerilimli elektrik şebekesine bağlanmak için kullanılan vantilatör
Muhtelif opsiyon alternatifleri: VT, VTH, V 12.  

TR
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MONTAJ
Vantilatör dikey veya yatay yüzeye monte edilmek ve havalandırma şaftı veya uygun çaplı yuvarlak havalandırma kanalına bağlanmak için 
üretilmiştir (şekil 2).  
Dikkat! Vantilatörün dikey montajında yağışlardan ve kondensattan koruma öngörülecektir, (şekil 2). 
Direk yukarıya havayı atacak şekilde vantilatörün montajına müsaade edilmez, (şekil 3).Vantilatörün montaj aşamaları şekil 4-12'de 
gösterilmiştir.   
Elektrik şebekesine bağlanma şemaları şekil 13-16, 18-20, 23-29.'de gösterilmiştir.  

Dikkat! Yalnız VT Quiet 150 ve VT Quiet 150 V için geçerlidir.

Klemans No: 1 ve 2'e aynı anda elektrik verilmez (şekil 21). Bu işlem vantilatörün bozulmasına neden olur. 
VT Quiet 150 T, TH, VT, VTH, TP vantilatörünün çalışma rejiminin seçilmesi şekil 22'de gösterilmiştir. 
VT Quiet 150  T, TH, VT, VTH, TP vantilatörünün çalışmasının indikasyonu şekil 31'de gösterilmiştir. 
Vantilatörün açılmasını ve kapatılmasını geciktiren zamanlayıcıda zamanı ve rutubet düzeyinin ayarlama işlemi şekil 17, 30'da 
gösterilmiştir. 

Dikkat! Yalnız VT Quiet 150 ve VT Quiet 150 T, TH, VT, VTH, TP için geçerlidir.

Açılmayı geciktiren zamanlayıcı dış anahtar, aydınlatma anahtarı, hareket veya rutubet detektörü ile çalıştırıldığı durumda ve açılmayı 
geciktiren zamanlayıcıda zaman hesabı yapıldığı sürece işlem iptal edildiğinde, başka ifadeyle dış anahtar kapatıldığında, hareket 
durdurulduğunda, rutubet oranı ayar değerinin aşağıya düştüğünde, vantilatör önceki rejimde kalmaktadır. 

TEKNİK BAKIM
Teknik bakım işlerinin en az altı ayda bir defa yapılması gerekir.
Ön kapağı çıkartmak için onu sürgülerin yanında tornavida ile dikkatlice kaldırınız (şekil 33).
Vantilatörü temizlemek için deterjanlı suyla ıslatılan yumuşak kumaş bezi ile ve fırça kullanılır  (şekil 32-37). 

DİKKAT! Sıvının elektrikli elemanlara damlamasından kaçınınız.Temizlik işleri bittikten sonra vantilatörün yüzeylerini iyice bezle 
kurutunuz. 

NAKLİYE VE DEPOLAMA KURALLARI
Vantilatör ambalajın içinde her türlü taşıt araçla nakledilebilir.  
Cihazın üreticinin ambalajında çevre sıcaklığı +5 °C  -  +40 °C ve rutubet oranının en fazla %80 olan ortamlarda depolanması gerekir.
Depoda tozun, korozyona neden olan asit ve baz buharlarının olmaması gerekir.

TR
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ÜRETİCİ GARANTİLERİ
Ürünün Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin 2004/108/EC, 89/336/EEC Direktiflerine, Düşük Voltajlı Ekipmanlar Hakkında Konseyin 
2006/95/EC, 73/23/EEC Sayılı Direktiflerine, ve ayrıca belirtilen gerilim sınıflarında kullanılan elektrikli ekipmanları ile ilgili olan 
Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üye devlet mevzuatlarının yakınlaştırılması hakkında 93/68/EEC sayılı Direktifte izah edilen 
CE markalama şartlarına uygun olduğunu ilan ediyoruz ve bu konuda tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Ürünün elektromanyetik uyumluluk 
şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi yukarıda sıralanan standartlara göre yapılmaktadır. Üretici perakende satış ağından satış 
yapıldığı tarihten itibaren garanti süresini 60 ay olarak belirler. Kullanıcının nakliye, depolama, montaj ve kullanım kurallarına uyması 
gerekir. Garanti süresi boyunca vantilatörün çalışmasında üreticiden kaynaklanan nedenlerden dolayı arızalar meydana geldiğinde 
kullanıcı üreticiye başvurup ücretsiz garanti tamirini yaptırarak söz konusu arızaları giderme hakkına sahiptir. Garanti tamiratı garanti süresi 
boyunca vantilatörün kullanım amacına uygun olarak kullanılmasını engelleyen eksiklerin giderilmesini öngören işleri kapsar.
Eksiklerin giderilmesi vantilatörün parçalarını veya ayrı bölümü değiştirme veya tamir edilme yoluyla yapılır. 
Garanti tamiratı aşağıdaki işlemleri kapsamaz: periyodik teknik bakım; vantilatörün montajı / sökümü; vantilatörün ayar işlemleri.
Kullanıcı garanti tamiratını yaptırmak için vantilatörü, satış tarihini gösteren kullanım kılavuzu ve satış işleminin yapıldığını teyit eden 
makbuzu teslim eder. Vantilatör modelinin kullanım kılavuzunda belirtilen model ile aynı olması gerekir. 
Garantinin çerçevesinde bakımı, tamiri yaptırmak ve parçaları değiştirmek için satıcıya başvurunuz.
Üreticinin garantisi aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
kullanıcı kullanım kılavuzunda belirtilen, kendisi tarafından demonte edilen parçalar dahil olmak üzere vantilatör parçaları teslim 
etmediği durumda; 
vantilatörün modeli ve markasının ambalajda ve kullanım kılavuzunda belirtilen model ve markasına uymadığı durumda;
teknik bakımı kullanıcı tarafından zamanda yapılmadığı durumda;
vantilatör gövdesi ve iç detaylarında zedelenmelerin mevcut olduğu durumda (vantilatörün montajı için yapılması gereken dış değişiklikler 
zedelenme olarak kabul edilmez);
vantilatör konstrüksiyonu değiştirildiği veya vantilatörde ilave yapısal işlemler yapıldığı durumunda;
üretici tarafından öngörülmeyen bölüm, detay ve yedek parçaları değiştirildiği ve kullanıldığı durumlarda;
vantilatör kullanım amacının dışında kullanıldığı durumda;
kullanıcı vantilatörün montaj kurallarını ihlal ettiği durumunda;
kullanıcı vantilatörün kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım kuralları ve uyarıları ihlal ettiği durumlarda (kullanım kılavuzunun hem 
metin kısmında belirtilen uyarılar hem de şekil, resim, tablolarda yer alan uyarılar dahildir. 
Örneğin: "vantilatör belirli alanda kullanılmayacaktır" v.s.);
vantilatörün kullanım kılavuzunda belirtilen değerlerden daha yüksek bir gerilimle çalışan elektrik şebekesine bağlandığı durumda;
vantilatör elektrik şebekesindeki gerilim sıçramalardan dolayı bozulduğu durumlarda;
kullanıcı vantilatörü kendisi tamir etmeye çalıştığı durumlarda;
vantilatör üretici tarafından yetkilendirilmeyen kişiler tarafından tamir edildiği durumlarda;
vantilatörün garanti kullanım süresi sona erdiği durumlarda;
kullanıcı vantilatörün taşıma kurallarını ihlal ettiği durumlarda;
kullanıcı vantilatörün depolama kurallarını ihlal ettiği durumlarda;
üçüncü kişiler vantilatör ile yasadışı işlemleri yaptıkları durumlarda;
vantilatör  mücbir sebeplerden dolayı bozulduğu durumlarda (yangın, sel, deprem, savaş, her türlü askeri çatışmalar, abluka v.s.);
kullanım kılavuzunda gösterilen kurşun mühürleri söküldüğü durumlarda;
satış tarihini gösteren kullanım kılavuzu ibraz edilmediği durumlarda;
garanti belgesi ibraz edilmediği durumlarda;
vantilatörün satın alınmasını ispatlayan makbuz ibraz edilmediği durumlarda.
VANTİLATÖRÜN UZUN SÜRE ARIZASIZ ÇALIŞMASI İÇİN İŞBU KULLANICI KILAVUZUNDA BELİRTİLEN KURALLARA UYMANIZ GEREKİR. 
KULLANICININ İSTEKLERİ ANCAK VANTİLATÖR, MAKBUZ, SATIŞ TARİHİNİ GÖSTEREN KULLANIM KILAVUZU TESLİM EDİLDİKTEN SONRA 
DİKKATE ALINIR. 

TR
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VT Quiet 100, VT Quiet 125, VT Quiet 100 V, VT Quiet 125 V
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VT Quiet 100  T/T1, VT Quiet 125  T/T 
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VT Quiet 100, VT Quiet 125

VT Quiet 100 V, VT Quiet 125 V 

Vantilatör çalışmıyor

Vantilatör 
çalışıyor

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılması

Т/VТТ1

Vantilatör çalışmıyor

Vantilatör 
çalışıyor

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika)

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılması

Açılmayı geciktiren 
zamanlayıcı çalışırken 
anahtarın kapatılması

evetyok

Vantilatör çalışmıyor

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılması

Vantilatör çalışıyor

Vantilatör çalışmıyor
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Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 
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Vantilatör 
çalışıyor
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Vantilatör 
çalışıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Vantilatör 
çalışıyor

Rutubet düzeyi 
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Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılması
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Vantilatör çalışmıyor

Hareket 
tespit edildi

Vantilatör 
çalışıyor

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Hareket bitti

-

60%
90%

H
+

- +

VT Quiet 100 TP, VT Quiet 125 TP 

VT Quiet 100/125  T/T1/TH/TP/VT/VTH

+-

0 min
2min

Ton

+-

2min
30min

Toff

            Vantilatörün kapanma zamanını ayarlamak için Ton potansiyometresinin 
kolu kullanılır. Kapanmanın geciktirme süresini arttırmak için kol saat yönünde, 
azaltmak için saatin aksi yönünde döndürülür, 0 - 2 dakika. 

             Vantilatörün kapanma zamanını ayarlamak için Toff potansiyometresinin 
kolu kullanılır. Kapanmanın geciktirme süresini arttırmak için kol saat yönünde, 
azaltmak için saatin aksi yönünde döndürülür, 2 - 30 dakika. 

             Vantilatörün rutubet limitini ayarlamak için H potansiyometresinin kolu 
kullanılır. Rutubet limitini arttırmak için kol saat yönünde, azaltmak için saatin 
aksi yönünde döndürülür, 60% - 90%.

Dikkat! Zamanlayıcının şemasında şebeke gerilimi mevcuttur. 
Ayar işleri ancak vantilatörün elektrik şebekesinden bağlantısı kesildikten sonra 
yapılabilir. 
Vantilatörün takımında ayar işlerinde gerekli olan özel plastik tornavida 
bulunmaktadır. 
Bunu zamanlayıcıda vantilatörün kapanma-açılma zamanını geciktirmek veya 
rutubet limitini değiştirmek istediğinizde kullanınız. 
Ayar işlemlerinde metal tornavida, bıçak ve diğer metal cisimleri kullanmayınız, 
çünkü elektronik levhasına zarar verebilirsiniz. 

H

Ton

Toff

Т1 için

ТН/VТН için
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VT Quiet 150, VT Quiet 150 V 

18

1

2

3N

L

QF S

1

2

3N

L

QF S

19

1

2

3N

L

QF S

1. hız 

2. hız 

1

2

3N

L

QF

1

2

3N

L

QF

VT Quiet 150  (1. hız)

VT Quiet 150 V (1. hız) 

VT Quiet 150 (2. hız)

VT Quiet  150 V (2. hız)

Vantilatör çalışmıyor

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılması 

Vantilatör çalışmıyor

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Anahtarın 
kapatılması

Anahtarın 
açılması
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VT Quiet 150, VT Quiet 150 V 

20

21

1. ve 2. hız 

1

2

3

S

N

L

QF S speed

1

2

3

S

N

L

QF S speed

1

2

3
N

L

QF S

1

2

3

S

N

L

QF speed

VT Quiet 150 (1. ve 2. hız)

VT Quiet 150  V (1. ve 2. hız)

Vantilatör çalışmıyor

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Sspeed anahtarının 
konumu

1 2

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Anahtarın 
kapatılması

Anahtarın 
açılması
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VT Quiet 150 T, VT Quiet 150 TH, VT Quiet 150  VT, VT Quiet 150 VTH, VT Quiet 150 TP

22

ON

1 2 3 4

VT Quiet 150 T

VT Quiet 150 VT

VT Quiet 150 TP

VT Quiet 150 TH

VT Quiet 150 VTH

ON

1 2 3 4

Rejim 1

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

VT Quiet 150  T, TH, VT, VTH, TP vantilatörü için rejim DIP-anahtarı belirli konuma getirilerek belirlenir. 
DIP-anahtarının konumunu değiştirmek için vantilatör takımında bulunan plastik tornavidayı kullanınız.
 
Rejim 1 (tek hızlı rejim) Komut verilmediği durumda vantilatör kapalıdır. 
Detektörler veya anahtar devreye girdiğinde vantilatör birinci hızla çalışmaya başlar.
Rejim 2 (tek hızlı rejim) Komut verilmediği durumda vantilatör kapalıdır. 
Detektörler veya anahtar devreye girdiğinde vantilatör ikinci hızla çalışmaya başlar.
Rejim 2 (iki hızlı rejim) Komut verilmediği durumda vantilatör birinci hızla çalışır. 
Detektörler veya anahtar devreye girdiğinde vantilatör ikinci hızla çalışmaya başlar.
Rejim 4 (iki hızlı rejim) Komut verilmediği durumda vantilatör kapalıdır. 
Anahtar devreye girdiğinde vantilatör birinci hızla, rutubet detektörü devreye girdiğinde ise vantilatör ikinci hızla çalışmaya 
başlar (ikinci hıza geçer). 
Rejim 5 (iki hızlı rejim) Komut verilmediği durumda vantilatör kapalıdır. 
Anahtar veya rutubet detektörü devreye girdiğinde vantilatör birinci hızla çalışmaya başlar. 
Vantilatör birinci hızla çalıştığında ikinci olay (anahtarın veya rutubet detektörünün devreye girmesi) meydana geldiğinde ikinci 
hıza geçiş gerçekleşir.  

DİKKAT! Komut verilmediği durumda vantilatör 1 rejimde bulunur.
Vantilatör monte edildiğinde veya çalıştırıldığında diğer çalışma rejimi ayarlanabilir. 
DIP-anahtar tabloda belirtilmeyen konuma getirildiğinde vantilatör arıza rejimine geçer. 
İndikatörde kırmızı ışık yanıp söner. Bu durumda vantilatörün elektrik şebekesiyle bağlantısını kesip DIP-anahtarı doğru konuma 
getiriniz. 

Rejim 2 Rejim 3 Rejim 4 Rejim 5
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23

VT Quiet 150  T, VT Quiet 150  VT

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

VT Quiet 150  T

Açılmayı geciktiren 
zamanlayıcı çalışırken 
anahtarın kapatılması

evetyok

Vantilatör çalışmıyor

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılması

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Rejim 1

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

VT Quiet 150  VT

Rejim 2 Rejim 3

Vantilatör çalışmıyor

Anahtarın 
açılması

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

yok evet
Açılmayı geciktiren 

zamanlayıcı çalışırken 
anahtarın kapatılması

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Anahtarın 
kapatılması

Anahtarın 
açılması

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Açılmayı geciktiren 
zamanlayıcı çalışırken 
anahtarın kapatılması

evetyok

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Anahtarın 
kapatılması

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 
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24

2

3N

L

QF

Vantilatörün açılmasını 
geciktiren zamanlayıcı çalışırken 

hareket kesildi

evetyok

Vantilatör çalışmıyor

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Hareket tespit 
edildi

Hareket bitti

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

VT Quiet 150 TP 

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

Vantilatör çalışmıyor

Hareket tespit 
edildi

Hareket tespit 
edildi

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

yok yokVantilatörün açılmasını 
geciktiren zamanlayıcı çalışırken 

hareket kesildi

Vantilatörün açılmasını 
geciktiren zamanlayıcı çalışırken 

hareket kesildi

evet evet

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Hareket bitti Hareket bitti

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Rejim 1 Rejim 2 Rejim 3
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ON

1 2 3 4

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

VT Quiet 150  TH, VT Quiet 150  VTH

VT Quiet 150 TH

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Vantilatör çalışmıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

evetyok

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika)  

Açılmayı geciktiren 
zamanlayıcı çalışırken 
anahtarın kapatılması

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılması

20

VT Quiet 150 V TH

yok evet

evetyok

yok evet

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir
Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Rejim 1
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ON

1 2 3 4

VT Quiet 150 TH, VT Quiet 150 VTH

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

VT Quiet 150  TH

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Vantilatör çalışmıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

evetyok

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Açılmayı geciktiren zamanlayıcı 
çalışırken anahtarın 

kapatılması

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılmasıyok

21

VT Quiet 150  VTH

evet

evet

evet

yok

yok

yok

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Rejim 2
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ON

1 2 3 4

VT Quiet 150 TH, VT Quiet 150 VTH

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

VT Quiet 150 TH

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

evetyok

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Açılmayı geciktiren 
zamanlayıcı çalışırken 
anahtarın kapatılması

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılmasıyok

22

VT Quiet 150  VTH

yok

yok

yok

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

evet

evet

evet

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Rejim 3



28

VT Quiet 150 TH, VT Quiet 150  VTH

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

VT Quiet 150 TH

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Vantilatör çalışmıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

evetyok

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Açılmayı geciktiren 
zamanlayıcı çalışırken 
anahtarın kapatılması

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Anahtarın 
açılması

Anahtarın 
kapatılması

23

VT Quiet 150 VTH

yok

yok

yok

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

evet

evet

evet

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor

Rejim 4

ON

1 2 3 4
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29

VT Quiet 150 TH, VT Quiet 150 VTH

1

2

3N

L

QF
S

1

2

3N

L

QF
S

2

3N

L

QF

VT Quiet 150 TH

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

evetyok

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Açılmayı geciktiren zamanlayıcı 
çalışırken anahtarın kapatılması

Vantilatör çalışmıyor

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor 

Anahtarın 
açılması 

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Kapanmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (2...30 dakika) 

Anahtarın 
kapatılması

VT Quiet 150 VTH

yok

yok

yok

yok

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

Rutubet düzeyi 
belirlenen limitinin 

üstündedir

evet

evet

evet

evet

Açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
çalıştırılması (0...2 dakika)

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor 

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor 

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor 

Vantilatör birinci 
hızda çalışıyor Vantilatör birinci 

hızda çalışıyor 

Anahtarın 
açılması 

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Rutubet düzeyi belirlenen 
limitinin altındadır

Vantilatör ikinci 
hızda çalışıyor

Anahtarın 
kapatılması

Rejim 5

ON

1 2 3 4
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30

31

                       Vantilatörün kapanma zamanını ayarlamak için Ton potansiyometresinin 
kolu kullanılır. Kapanmanın geciktirme süresini arttırmak için kol saat yönünde, azaltmak 
için saatin aksi yönünde döndürülür, 0 - 2 dakika. 

                          Vantilatörün kapanma zamanını ayarlamak için Toff potansiyometresinin 
kolu kullanılır. Kapanmanın geciktirme süresini arttırmak için kol saat yönünde, azaltmak 
için saatin aksi yönünde döndürülür, 2 - 30 dakika. 

                        Vantilatörün rutubet limitini ayarlamak için H potansiyometresinin kolu 
kullanılır. Rutubet limitini arttırmak için kol saat yönünde, azaltmak için saatin aksi 
yönünde döndürülür, 60% - 90%. 

Dikkat!  Zamanlayıcının şemasında şebeke gerilimi mevcuttur. 
Ayar işleri ancak vantilatörün elektrik şebekesinden bağlantısı kesildikten sonra 
yapılabilir. Vantilatörün takımında ayar işlerinde gerekli olan özel plastik tornavida 
bulunmaktadır. Bunu zamanlayıcıda vantilatörün kapanma-açılma zamanını geciktirmek 
veya rutubet limitini değiştirmek istediğinizde kullanınız. Ayar işlemlerinde metal 
tornavida, bıçak ve diğer metal cisimleri kullanmayınız, çünkü elektronik levhasına zarar 
verebilirsiniz. 

Dikkat!  Quiet 150 VT, VTH modeli için önerilen açılmayı geciktiren zamanlayıcının 
ayarı - 0 dakika (fabrika ayarı) 

ON

1 2 3 4

İnd�katör

İş �nd�kasyonu (sadece VT Quiet 150 T, TH, VT, VTH, TP �ç�n):

1.  İndikatör her beş saniyede bir defa yeşil ışıkla yanıp sönüyor ise - detektör ve dış 
anahtardan sinyal gelmeden başlayan çalışma rejimi söz konusudur.
2.   İnd�katör her san�ye yeş�l ışıkla yanıp sönüyor �se - vant�latörün açılmasını gec�kt�ren 
zamanlayıcı çalışmaktadır.
3.  İndikatör kırmızı ışıkla yanıyor ise - rutubet veya hareket detektörü devreye 
girdiğinde başlayan çalışma rejimi söz konusudur.
4. İndikatör yeşil ışıkla yanıyor ise - anahtar devreye girdiğinde başlayan çalışma rejimi 
söz konusudur.
5. İndikatör her saniyede bir defa sırayla yeşil ve kırmızı ışıkla yanıyor ise - vantilatörün 
kapanmasını geciktiren zamanlayıcı çalışmaktadır.

- +

+-

2min
30min

Toff

-

60%
90%

H
+

+-

2min
0min

Ton

VT Quiet 150 T, VT Quiet 150 TH, VT Quiet 150 VT, VT Quiet 150 VTH, VT Quiet 150 TP

H

Ton

Toff
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Sürgüler





VENCO01-(QUIET)TR-08

TESLİM ALMA TUTANAĞI
Vantilatör kullanıma uygundur.

VT Quiet 100

Extra

V

T

TH

TP

12

VT Quiet 125

VT Quiet 150

Teslim alma işareti

İmalat tar�h�

Satış tarihi

Satılmıştır
(Satıcının unvanı ve kaşesi)

T1




