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VT Quietline
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DİKKAT

!

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 
gerçekleştirebilir.

Ürünün bağlantısı yapılacak bir fazlı şebeke, yürürlükteki normlara uygun 
olacaktır.
Sabit kabloda otomatik anahtar 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 ve gövde üzerinde gözle görülür bir hasar 
olup olmadığını kontrol edilmelidir.Akış bölgesinde pervaneye zarar 
verebilecek cisimlerin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Sürekli iyileştirmeler nedeniyle, bazı modellerin tasarımı, burada 
açıklananlardan farklı olabilir.

Fanın uzun süre arızasız çalışması için işbu kullanıcı

kılavuzunda belirtilen kurallara uymanız gerekir.



Fan montajı yaparken gövdeyi sıkıştırmayın!

Gövdenin deformasyonu motorun sıkışmasına ve gürültülü çalışmaya 

neden olur.

Ürün çalıştırma amacının dışında kullanılamaz.

Üründe modifikasyon ve tadiller yapılmaz.

Baca deliğinden veya diğer yangın koruma cihazlarından odaya 

girebilecek olan duman, karbonmonoksit ve diğer yanma ürünleri için 

önlem alın. Yakıtların yakıldığı cihazlardan çıkan dumanların uygun 

şekilde boşaltılması için ve bu gazların geri tepme olasılığını ortadan 

kaldırmak için yeterli hava temini sağlanmalıdır.

Taşınan hava toz ve diğer katı kirlilikleri, yapışkan madde ve lifli 

malzemeleri içermemelidir.  
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DİKKAT

!Fanın uzun süre arızasız çalışması için işbu kullanıcı

kılavuzunda belirtilen kurallara uymanız gerekir.



Fanı ispirto,benzin, böcek ilacı vb. içeren tehlikeli veye patlayıcı ürünlerin

bulunduğu ortamda kullanmayınız.

Verimli hava akışı sağlamak için ürünün emiş ve çıkış boşluklarını

kapatmayın ve tıkamayın.

Fanın üstüne oturmayın ve üzerine herhangi bir cisim bırakmayın.

Zamanlayıcı devresinde şebeke gerilimi mevcuttur.

Herhangi bir ayarlama işleminden önce fanın elektrik bağlantısını kesin.

Fan parametrelerinin ayarlanması için özel olarak tasarlanmış plastik

tornavida fan paketinin içinde mevcuttur.

Kapanma geciktirme zamanını değiştirmek için plastik tornavidayı kullanın.
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DİKKAT

! Fanın uzun süre arızasız çalışması için işbu kullanıcı

kılavuzunda belirtilen kurallara uymanız gerekir.



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.

Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin.
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Kullanım süresi bittikten sonra ürün ayrı olarak

geriye kazandırılacaktır.

Ürünü sınıflara ayrılmamış atıklarla birlikte imha

etmeyin.

Fanın uzun süre arızasız çalışması için işbu kullanıcı

kılavuzunda belirtilen kurallara uymanız gerekir. DİKKAT

!
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PAKET İÇERİĞİ

1. Fan - 1 ad
2. Vidalar ve dübeller - 4 ad
3. Kablo keleçpesi* - 1 ad
4. Sabitleme desteği (VT Quietline-k için) - 1 ad 

KISA AÇIKLAMA
Bu ürünler küçük ve orta ölçekli binalara egzoz veya taze hava sağlamak için kullanılan aksiyal
fanlardır.
Fanlar 100, 125 ve 150 mm’lik hava kanalları için tasarlanmıştır.
Opsiyonlar:
k: sabitleme desteği ile birlikte
R: güç kablosu ve fişi ile birlikte
T: kontrol zamanlayıcısı ile birlikte (ayrıntılar için lütfen elektronik kontrol seçeneklerine bakınız.)
K: bekleme esnasında geri hava akışını engellemek için valf ile birlikte
DUO: Çift devirli motor ile birlikte
Extra: Yüksek güçlü çift devirli motor ile bilrikte
Q: düşük devirli motor ile birlikte
12: 12 V/50 Hz emniyetli düşük gerilimli motor ile birlikte

KULLANIM KURALLARI
Fan modelinin türüne bağlı olarak AC tek fazlı 220…240 V/50 Hz veya 220…240 V/60 Hz şebekeye bağlanır.
VT Quietline 12 doğrudan 12 V 50 Hz elektrik şebekesine veya AC 220-240 V 50 Hz şebekeye güç düşürücü trafoyla
birlikte, örneğin, TRF 220/12-25 (ambalaj içeriğine bağlı değildir, ayrı sipariş üzerine temin edilebilir.)bağlanır.

o oFan +1 C - +45 C hava sıcaklıklarında kullanılmak üzere üretildi.
Tehlikeli parçalara ve suya karşı koruma sınıfı IPX4’tür.
Fan topraklama gerektirmez.

Montaj
Fan uygun çapta bir yuvarlak hava kanalına dikey veya yatay montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır. (Şekil 1-3)
Dikkat! Fan dikey montaj edildiğinde, yağışlardan ve kondensattan koruma öngörülecektir.
Havayı direk yukarı atacak şekilde montajına izin verilmez. (Şekil 3) 

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 berlitilmiştir. 

TR

5. Kablo kelepçesi için vidalar* - 2 items;
6. Kullanım kılavuzu - 1 item
7. Ambalaj kutusu

* - Güç kablosu olan modeller hariç.



7

TR

Montaj için verilen sabitleme desteğini kullanınız.
Sabitleme desteğinin fana bağlanması şekil 4’te gösterilmiştir.
Montaj adımları Şekil 5-12’de gösterilmiştir..
Elektrik bağlantı şemaları Şekil 13-16’da gösterilmiştir. 

ELEKTRONIK KONTROL SEÇENEKLERI  
VT Quietline 100/125/150 T harici anahtar, örneğin ışığı açarken,LT giriş terminaline bir kontrol sinyali sağladığından
çalışmaya başlar.
Kontrol sinyali kapandıktan sonra, fan 2 ila 30 dakika arasında ayarlanan süre boyunca çalışmaya devam eder ve sonra
durur. VT Quietline 100/125/150 T DUO/VT Quietline 150 Extra T dört çalışmoduna sahiptir.
Çalışma modu DIP-SWITCH ilgili pozisyona getirerek seçilir.
DIP-SWITCH istenen konumda ayarlamak için verilen tornavidayı kullanın.  
          Çalışma Modu 1 (TEK HIZ MODU) 
          Fan başlangıç konumunda kapatılır.
Harici anahtar, örneğin ışığı açarken, LT giriş terminaline bir kontrol sinyali sağladığından, fan 2 hızında çalışmaya
başlar.Kontrol sinyali kapandıktan sonra, fan 2 ila 30 dakika arasında ayarlanan süre boyunca çalışmaya devam eder
ve sonra kapanır.  
          Çalışma Modu 2 (TEK HIZ MODU) 
          Fan başlangıç konumunda kapatılır.
Harici anahtar, örneğin ışığı açarken, LT giriş terminaline bir kontrol sinyali sağladığından, fan 1 hızında çalışmaya
başlar. Kontrol sinyali kapandıktan sonra, fan 2 ila 30 dakika arasında ayarlanan süre boyunca çalışmaya devam eder
ve sonra kapanır. 
          Çalışma Modu 3 (ÇİFT HIZ MODU) 
          Fan başlangıç konumunda 1. hızda çalışır.
Harici anahtar, örneğin ışığı açarken, LT giriş terminaline bir kontrol sinyali sağladığından, fan 2 hızında çalışmaya
başlar. Kontrol sinyali kapandıktan sonra, fan 2 ila 30 dakika arasında ayarlanan süre boyunca çalışmaya devam eder
ve sonra 1. hıza geçer.  
          Çalışma Modu 4 (ÇİFT HIZ MODU) 
          Fan başlangıç konumunda 1. hızda çalışır.
Fan, 1 ila 15 saat arasında ayarlanan ayar süresinin dolmasından sonra 2. hıza geçer ve 2 ila 30 dakika arasında 2
hızında çalışır, ardından 1. hıza geri döner. Harici anahtar, örneğin ışığı açarken, LT giriş terminaline bir kontrol sinyali
sağladığından, fan 2 hızında çalışmaya başlar. Kontrol sinyali kapandıktan sonra, fan 2 ila 30 dakika arasında
ayarlanan süre boyunca çalışmaya devam eder ve sonra 1. hıza geçer.  

DİKKAT!
Varsıyalan olarak çalışma modu 1 aktiftir.
Fanın montajı sırasında veya çalışma sırasında başka bir çalışma modu seçilebilir.  

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2
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ZAMANLAYICI AYARI
VT Quietline 100/125/150 T (Şekil 17)  
             fan kapanma gecikme süresini ayarlamak için, kapanma gecikme süresini arttırmak için kontrol düğmesini Toff’u saat 
yönünde çevirin veya gecikme süresini azaltmak için saat yönünün tersine doğru çevirin, 2 ila 30 dakika arasında 
ayarlanabilir.
VT Quietline 100/125/150 T DUO / VT Quietline 150 Extra T (Şekil 18) Çalışma modu 1, 2 ve 3  
             fan açma gecikme süresi veya çalışma modu 3 de hız değiştirme süresini ayarlamak için , fan açma süresini arttırmak 
için Ton kontrol düğmesi  saat yönünde çevirin veya azaltmak için saat yönünün tersine doğru çevirin, 0 ila 2 dakika arasında 
ayarlanabilir.  
             fan kapanma gecikme süresi veya çalışma modu 3 de hız değiştirme süresi ayarlamak için, fan kapatma süresini 
arttırmak için Toff kontrol düğmesini saat yönünde çevirin veya gecikme süresini azaltmak için saat yönünün tersine çevirin, 
2 ila 30 dakika arasında ayarlanabilir.  
Çalışma modu 4  
             çalışma süresini ayarlarmak için,  arttırmak için Tint kontrol düğmesini saat yönünde veya azaltmak için saat 
yönünün tersine doğru çevirin, 1 ila 15 saat arasında ayarlanabilir.  
                       2. hızda çalışma süresini ayarlamak ve anahtar kapandıktan sonra 1.hızın etkinleştirilmesi için kapanma 
gecikme süresini ayarlamak için, arttırmak için Toff&HS kontrol düğmesini saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine 
doğru çevirin, 2 ila 30 dakika arasında ayarlanabilir.
  
Dikkat!
Zamanlayı devresinde gerilim mevcuttur!
Ayarlama yapmadan önce, fanı güç kaynağından ayırın.
Ürün ile birlikte verilen özel olarak tasarlanmış plastik tornavida paketin içinde bulunmaktadır.
Ayarlama işlemleri sırasında devre kartına zarar vermemek için metal tornavida, bıçak vb. aletler kullanmayın.  

BAKIM
Gücü kesin ve bakım yaparken elektrik gücünün devreye girmemesi için önlem alın.
Fanın bakım periyodu çalışma ortamına bağlı olarak, en az 6 ayda bir yapılmalıdır.
Bakım çalışmaları arasında toz ve kirin fan yüzeylerinden temizlenmesi ve elektrik bağlantılarının güvenilirliğinin kontrol 
edilmesi yer alır.
Uygulanabilir yerel bakım güvenliği gerekliliklerine uyun. 

Toff

Toff

Tint

Toff&HS time

Ton

TR
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NAKLİYE ve DEPOLAMA KURALLARI
Üreticinin orjinal paketlemesiyle herhangi bir araçla taşınır.

o oTeslim edilen, üreticinin orjinal paketiyle +5 C ile +40 C arasında sıcaklık ve %80’nin altında bağıl nemin olduğu kuru
havalandırmalı ortamda saklayın.
Depolama ortamında ürün parçalarının paslanmasına neden olacak toz, asit ve alkali buharlar olmamalıdır.

ÜRETİCİ GARANTİSİ
Ürünün Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin 2004/108/EC, 89/336/EEC direktiflerine, Düşük Voltajlı Ekipmanları
Hakkında Konseyin 2006/95/EC, 73/23/EEC Sayılı Direktiflerine, ve ayrıca belirtilen gerilim sınıflarında bulunan 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. Bu sertifika yukarıda belirtilen numunelerle yapılan testler sonucu verilir.

Üretici garanti süresini, müşterinin taşıma, depolama, montaj ve kullanım kurallığına uyması halinde perakende satış
ağından satış yapıldığı tarihten itibaren 60 ay olarak belirlemiştir. Garanti süresi boyunca fanın çalışmasında üreticiden
kaynaklanan nedenlerden dolayı arızalar meydana geldiğinde kullanıcı üreticiye başvurup garanti tamirini yaptırarak söz
konusu arızaları giderme hakkına sahiptir.

Garanti tamiratı garanti süresi boyunca fanın kullanım amacına uygun olarak kullanılmasını engelleyen eksiklerin
giderilmesini öngeren işleri kapsar.
Arızalar, fan bileşenlerinin veya fan bileşeninin belirli bir parçasının değiştirilmesiyle veya onarımı yoluyla giderilir.

Garanti kapsamında onarım aşağıdakileri içermez:
Rutin teknik bakım;
Fan kurulumu ve sökülmesi;
Fan ayarı.

Kullanıcı garanti tamiratından yararlanmak için, fanı, satın alma tarihi damgası bulunan kullanım kılavuzunu ve satın
alma işlemini onaylayan makbuzu teslim eder.
Fan modeli kullanım kılavuzunda belirtilen model ile aynı olmalıdır.
Garanti hizmeti için satıcı ile iletişime geçin.

TR
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Üretici garantisi aşağıda ki durumlarda geçerli değildir:

Kullanıcı kullanım kılavuzunda belirtilen, kendisi tarafından demonte edilen parçalar dahil olmak üzere fanın tüm
parçalarını teslim etmediği durumda;
Fanın modeli ve markasının ambalajda ve kullanım kılavuzunda belirtilen model ve markasına uymadığı durumda;
Kullanıcının fana zamanında teknik bakım yapmadığı durumda;
Gövdede ve iç detaylarında zedelenmelerin kullanıcının neden olduğu durumda(fan montajı için yapılması gereken dış
değişikler zedelenme olarak kabul edilmez);
Fanda tasarım ve mühendislik değişiklik yapıldığı durumda;
Üretici tarafından onaylanmayan montaj; parça ve parçaların değiştirilmesi ve kullanılması durumunda;
Fanın yanlış kullanımı durumunda;
Kullanıcı fan kontrol yönetmeliği ihlal ettiği durumda;
Kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir gerilime sahip şebekeye fanın bağlanması durumunda;
Elektrik şebekesinde olan dalgalanmalardan dolayı yaşanan fan arızası durumunda;
Kullanıcı tarafından yapılan onarım durumunda;
Üretici onayı olmadan herhangi bir kişi tarafından yapılan onarım durumunda;
Fanın garanti süresi dolması durumunda;
Kullanıcının fan taşıma yönetmeliklerini ihlal etmesi durumunda;
Kullanıcının fan depolama yönetmeliklerini ihlal etmesi durumunda;
Üçüncü kişiler tarafından fan hakkında yanlış taahüt vermesi durumunda;
Fan doğa olayları nedeniyle bozulduğu durumlarda (yangın, sel, deprem, savaş, her türlü askeri çatışmalar, abluka vs.);
Kullanım kılavuzunda eksik mühürlerin olması durumunda;
Satış tarihi gösteren kullanım kılavuzu ibraz elimediği durumda;
Fanın satın almasını ispatlayan makbuzu ibraz etmediği durumda.

FANIN UZUN SÜRE ARIZASIZ ÇALIŞMASI İÇİN İŞBU KULLANICI KILAVUZUNDA BELİRTİLEN KURALLARA UYMANIZ GEREKİR.

KULLANICININ İSTEKLERİ ANCAK FAN, MAKBUZ, SATIŞ TARİHİNİ GÖSTEREN KULLANIM KILAVUZU TESLİM
EDİLDİKTEN SONRA DİKKATE ALINIR.

TR
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BAĞLANTI   ŞEMALARI

2

1

S

QF

L
N

QF

N

N

L

L

LTS

VT Quietline 100/125/150

VT Quietline 100/125/150 T

VT Quietline 100/125/150 DUO / VT Quietline 150 Extra

1

2

3

S

N

L

QF

2 - speed 2 
3 - speed 1 

S speed

VT Quietline 100/125/150 T DUO / VT Quietline 150 Extra

QF 1

N

3

L

2

S
LT

N

L

VT Quietline 100/125/150

VT Quietline 100/125/150 Т

VT Quietline 100/125/150 DUO / VT Quietline 150 Extra

VT Quietline 100/125/150 Т DUO/VT Quietline 150 Extra Т
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17

VT Quietline 100/125/150 T

VT Quietline 100/125/150 T DUO / VT Quietline 150 T

+-

2 min
30 min

Toff

+-

2 min
30 min

Toff & HS time

+-

0 min
2 min

Ton

OR

+-

1 hour
15 hour

Tint

VT Quietline 100/125/150 T 

VT Quietline 100/125/150 T DUO  / VT Quietline 150 Extra T  
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VENCO01-(Quietline)TR-02

TESLİM ALMA TUTANAĞI  

Fan kullanıma uygundur

100

125

150

Teslim Alma İşareti

Üretim Tarihi

Satış Tarihi

Satıldı
(Satıcı ünvanı ve kaşesi)

DUO

VT Quietline

VT Quietline
Extra

 

VT Quietline-k 

VT Quietline-k 
Extra

 

Q
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