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Domácnos  a komer né priestory 
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Pred inštaláciou a pripojením výrobku si pozorne 
pre ítajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta akú-
ko vek zodpovednos  za prípadné zranenia osôb 
alebo škody na majetku spôsobené nedodržaním 
pokynov, uvedených v tomto návode. Dodržiavaním 
pokynov zabezpe íte dlhodobú životnos  výrobku    
a jeho elektrickú a mechanickú spo ahlivos . Návod 
si starostlivo uschovajte. 

Spotrebi , ktorý ste si zakúpili, je výrobok firmy Vorti-
ce špi kovej technológie. Zariadenie je ur ené pre 
zapustenú montáž na stenu alebo strop. Je vybave-
né dvojotá kovým motorom a ur ené na vetranie 
miestností s odvodom do samostatného potrubia. 
Modely ES majú elektronicky riadené bezkefové mo-
tory s vyššou energetickou ú innos ou a sú vybave-
né gu ô kovými ložiskami LL - garancia bezproblé-
movej prevádzky po as 30 000 hodín a trvalo nízkej 
úrovne hlu nosti. Vzhadom na to, že výrobok je 
chránený proti striekajúcej vode (krytie IPX4), hodí 
sa do priestorov s vysokou vlhkos ou.  

Použité zna ky: 
I - modely na zabudovanie do steny 
T - modely s asova om 
HCS - modely so zabudovaným regulátorom vlhkosti 
ES - energeticky úsporný motor 

POPIS 

Dodržiavanie nasledujúcich 
pokynov zabráni zraneniu 
užívate a. 

Tento výrobok nepoužívajte na iné ú ely, ako sú 
uvedené v tomto návode. 

Po rozbalení zariadenia skontrolujte, i nie je 

poškodené: v prípade pochybností sa ihne
obrá te na autorizované servisné stredisko 
Vortice. Baliaci materiál (plastové sá ky, 
polystyrénové peny, skrutky a pod.) uschovajte 
mimo dosahu detí. 

Používanie akéhoko vek elektrického spotrebi a
zah a dodržiavanie nieko kých základných 
pravidiel: 

 - nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo 
 vlhkými rukami 

 - neobsluhujte zariadenie, ke  ste bosý 
 - zariadenie nesmú obsluhova  neplnoleté              
        a nespôsobilé osoby 

Ak sa rozhodnete zariadenie dlhšiu dobu 

nepoužíva , odpojte ho od elektrickej siete            
a uložte mimo dosahu detí. 

Nepoužívajte prístroj v prostredí s hor avými 
látkami alebo výparmi ako alkohol, pesticídy at .

Ak je zariadené nainštalované vo výške menšej 

ako 2,3m, je potrebné pri výfuku do krátkeho 
potrubia nainštalova  na koniec ochrannú mriežku 
alebo sie , aby sa zabránilo styku s vrtu ou 
ventilátora. 

UPOZORNENIE 

Dodržiavanie nasledujúcich 
pokynov zabráni poškodeniu 
výrobku. 

Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte. 

Zariadenie nevystavujte nepriaznivým vplyvom 
po asia (dáž , slnko at .) 

Nekla te na zariadenie ažké predmety a ani 

na ho nesadajte. 

Zariadenie pravidelne kontrolujte. V prípade 
zistenia poruchy prístroj nepoužívajte a ihne  sa 
obrá te na autorizované servisné stredisko 
Vortice. Ak je nutná oprava, vyžadujte len 
originálne náhradné diely Vortice. 

Ak prístroj spadne alebo bol vystavený silnému 

úderu, nechajte ho skontrolova  v autorizovanom 
servisnom stredisku Vortice. 

Inštaláciu prístroja smie prevádza  len 
kvalifikovaná osoba. 

Prístroj sa nemusí uzem ova , pretože má dvojitú 

izoláciu. 

Elektrická sie , ku ktorej je zariadenie pripojené, 
musí by  v súlade s platnými predpismi. 

Elektrická sie  resp. zástr ka, na ktorú pripojíte 

zariadenie, musí by  dimenzovaná na maximálny 
výkon zariadenia.  

K inštalácii je potrebný viacpólový vypína  so 
vzdialenos ou medzi kontaktmi aspo  3 mm. 

Hlavný vypína  prístroja vypnite: 

 a) ak zistíte poruchu chodu zariadenie, 
 b) ak sa rozhodnete prístroj vy isti ,
 c) ak sa rozhodnete prístroj nepoužíva  po as 

 dlhšej doby. 

Aby bola prevádzka zariadenia efektívna, je 
potrebné zaisti  dostato ný prívod vzduchu do 
miestnosti. Ak už existuje v obsluhovanej 
miestnosti spa ovacie zariadenie (napr. ohrieva
vody alebo plynový sporák), pre správne 
fungovanie zariadení, zabezpe te dostato né 
množstvo vzduchu potrebné pre prevádzku 
spa ovacieho zariadenia aj ventilátora. 

Zariadenie nesmie by  použité na spúš anie 

ohrieva ov vody, izbových ohrieva ov a pod.  
Taktiež nesmie by  použité na odsávanie do 
potrubia, ktoré využívajú tieto zariadenia. 

Zariadenie je vhodné na odsávanie vzduchu 
priamo do vonkajšieho prostredia alebo do 
samostatného potrubia (ur eného len pre toto 
zariadenie). 

Motor je chránený tepelnou ochranou. 

Odsávaný vzduch musí by istý (bez mastných 
astíc, sadzí, chemických a korozívnych inidiel 

alebo výbušných i hor avých zmesí) s teplotou do 
50°C. 

Nezakrývajte a neupchávajte saciu ani výfukovú 

mriežku zariadenia, aby vzduch mohol vo ne 
prúdi .
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INŠTALÁCIA 
PRÍKLAD UMIESTNENIA VENTILÁTORA 

INŠTALÁCIA VENTILÁTORA 

Zariadenie je vybavené sie ovým polyuretánovým  
filtrom. Stav filtra pravidelne kontrolujte (minimálne 
1 krát za 6 mesiacov) a v prípade potreby ho 
vyme te alebo vy istite. Filter je možné vy isti :
vytrepaním, prefúknutím alebo umytím vo vode. 

M ODELY 

ŠTANDARDNÉ MODELY 
Tieto modely sú spínané bežnými ovláda mi (vi .
príslušenstvo). 

MODELY S ASOVA OM 
asova  je vo výrobe nastavený na minimálny 

dobeh - 3 min. Pod a požiadaviek je možné d žku 
dobehu nastavi  v rozmedzí cca. 3 až 20 min po-
mocou potenciometra. Ventilátor sa zapína auto-
maticky nieko ko sekúnd po zapnutí svetla a po 
vypnutí svetla ostáva v innosti po as doby pred-
nastavenej asovým dobehom na elektronike.  

T HCS ŠTANDARD 
Tento typ je vybavený senzorom, ktorý automatic-
ky zapína ventilátor, ak relatívna vlhkos  v miest-
nosti presiahne 65% . Tieto modely majú zabudo-
vaný asova . Pod a požiadaviek je možné d žku 
dobehu nastavi  v rozmedzí cca. 3 až 20 min po-
mocou potenciometra. Ventilátor sa zapína auto-
maticky nieko ko sekúnd po zapnutí svetla a po 
vypnutí svetla ostáva v innosti po as doby pred-
nastavenej asovým dobehom na elektronike. 

ES MODELY  
Tieto modely sú vybavené elektronicky riedeným 
bezkefovým motorom garantujúcim vysokú ener-
getickú ú innos .

ES MODELY S ASOVA OM 
Tieto modely sú vybavené asova om (pozri: Mo-
dely s asova om) a elektronicky riedeným bezke-
fovým motorom garantujúcim vysokú energetickú 
ú innos .

Údaje elektrickej siete 
sa musia zhodova  s 
údajmi, ktoré sú uvede-
né na štítku A. 

Inštala ný postup znázornený nižšie platí, ako pre 
štandardné modely (vybavené kondenzátorom), 
tak aj pre nízkoenergetické modely ES.  
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Elektrické zapojenie štandardných modelov 

Pod a požiadavky zvo te smer výfuku (priamy alebo 
bo ný) namontovaním výfukového nástavca pod a
obr. nižšie.  

Na troch stranách vnútorného opláštenia ventilátora 
sú predrezané otvory pre použitie nástavca, v prípa-
de požiadavky odsávania z dvoch miestností sú as-
ne. Do vyrezaného otvoru vložte nástavec (je sú as-
ou balenia) s ø 75-80mm a napojte ho na potrubie.  
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Nastavenie asova a na T HCS modeloch 

Nastavenie asova a na T modeloch Elektrické zapojenie modelov  IT, IT HCS a I ES 

VLOŽTE  
PREMOSTENIE 

VLOŽTE  
PREMOSTENIE 

ÚDRŽBA 

Pred istením je nutné odpoji  zariadenie od elektric-
kej siete. 
Od prachu zariadenie o istíte jemným štetcom. Jed-
notlivé asti istite jemnou handri kou namo enou 
vo vlažnej vody s malým množstvom saponátu. Ven-
tilátor nikdy neponárajte do vody. 
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