
Wentylatory osiowe EDM 
Instrukcja obslugi i montazu 
Wentylatory osiowe serii EDM sa produktami wysokiej 
jakosci wykonanymi zgodnie z miedzynarodowym 
standardem ISO 9001. Wszystkie komponenty sa 
sprawdzane, a produkt finalny kontrolowany pod koniec 
procesu produkcji. 
Po otrzymaniu wentylatora prosimy o sprawdzenie : 
1- Czy wielko�� wentylatora jest prawidłowa. 
2- Czy model wentylatora jest prawidłowy. 
3- Czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadaj� 
parametrom zadanym (napi�cie,  
    cz�stotliwo�� pr�du itd.) 
Podł�czenie instalacji elektrycznej powinno by� 
wykonane przez wykwalifikowany i upowa�niony do tego 
personel, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi w Polsce. 
 
UWAGA:  Wentylatory EDM nie sa przeznaczone do 
montazu w kuchennych systemach wentylacyjnych. 
 
Instalacja 
UWAGA! Przed rozpoczeciem montazu wentylatora 
odlacz zasilanie pradu od instalacji elektrycznej ! 
 
Budowa wentylatora (Fig. 1): 
1: Kratka ochronna   
2: Boczne doprowadzenie kabla  
3: Pokrywa przył�cza  
4: Sruba mocujaca    
5: Kostka przylaczeniowa    
6: Wylot     
7: Tylne doprowadzenie kabla  
   
Wentylatory typu EDM sa przystosowane do montazu w 
scianie lub suficie i moga byc podlaczane do 
indywidualnego lub centralnego systemu wentylacyjnego 
(Fig. 2). 
W przypadku montazu bezposrednio w scianie lub suficie 
nalezy wykonac otwór o nastapujacej srednicy  105 mm. 
Jezeli wentylator ma byc zamontowany bezposrednio w 
kanale wentylacyjnym nalezy uzyc przewodu 
wentylacyjnego o srednicy  100 mm. 
Odkrecajac sruby mocujace (4) nalezy zdjac kratke (1). 
Zalaczona tazma uszczelniajace okleis wylot (6). 
Sprawdzic czy kanal wentylacyjny nie jest zablokowany i 
czy wirnik wentylatora obraca sie bez przeszkód. 
Mocowanie wentylatora powinno byc pewne, 
zapobiegajace powstawaniu wibracji i umozliwiajace 
swobodne obracanie wirnika. Podlaczenie elektryczne 
wykonac zgodnie z nizej przedstawionym opisem, 
nastepnie zamontowac kratka ochronna dokrecajac ja 
sruba mocujaca (4). 
 
Instalacja elektryczna 
Wentylatory EDM sa przeznaczone do zasilania pradem 
zmiennym, jednofazowym (napiecie i czestotliwosc jak na 
tabliczce znamionowej). Posiadaja zabezpieczenie przed 
porazeniem pradem w klasie II , nie wymagaja 
podlaczenia uziemienia. Instalacja elektryczna musi 
zawiera� wył�cznik w którym odległo�� mi�dzy stykami 
wszystkich biegunów wynosi nie mniej ni� 3 mm.  
Przewód elektryczny musi byc doprowadzony do 
wentylatora od tylu (7), jezeli przewody sa w murze lub z 
boku (2) jezeli przewody sa prowadzone po powierzchni 
sciany. W przypadku bocznego doprowadzenia nalezy 
kabel zainstalowac zgodnie z Fig. 3. Po wprowadzeniu 

przewodu nale�y otworzy� przykrywk� (3) i podlaczyc 
kabel zgodnie ze schematem odpowiednim dla danego 
modelu. Nast�pnie nale�y zamkn�� pokryw� przył�cza. 
 
EDM modele S i C 
Instalacje elektryczny nalezy wykonac zgodnie z 
nastepujacymi schematami: 
Fig.5:Podlaczenie wentylatora do wylacznika swiatla. 
Fig.6:Podlaczenie wentylatora do niezaleznego 
wylacznika. 
 
EDM modele T, CT, R, CR, EC 
Powyzsze modele wyposazone sa w elektroniczny 
wylacznik czasowy (timer): nieregulowany (T, CT) lub 
regulowany (R, CR, EC), pozwalajacy na prace 
wentylatora przez pewien czas po wylaczeniu. Schemat 
podlaczenia elektrycznego do wylacznika swiatla - Fig.7 
(EDM T, CT, R, CR). 
UWAGA: Modele T i CT zaczynaja pracowac w kilka 
sekund po wlaczeniu zasilania. 
Modele R, CR i EC posiadaje wylacznik regulowany. 
Regulacja wg. Fig. 8. 
Aby wydluzyc czas pracy wentylatora - kierunek obrotu 
CW. 
Aby skrócic czas pracy wentylatora - kierunek obrotu 
CCW. 
 
EDM modele C, CT, EC, CR, CH, M 
Powyzsze modele wyposazone sa  w automatyczna 
zaluzja. 
UWAGA: Otwieranie zaluzji jest wywozywane 
elementem termicznym dziazajecym z 
kilkunastosekundowym opóznieniem. 
 
EDM modele H, CH, VMH 
Powyzsze modele sa wyposazone w elektroniczny 
hydrostat regulowany od 60 do 90% RH (wilgotnosci 
wzglednej). Zamontowany wylacznik sznurkowy pozwala 
uruchomia wentylator w przypadku gdy poziom wilgotnosci 
wzgladnej w pomieszczeniu jest nizszy niz ustawiony (% 
RH). 
Zmiana ustawienia hydrostatu odbywa sie przy pomocy 
pokratla umieszczonego na zewnatrz kratki ozdobnej. 
Instalacja wentylatorów EDM H, CH i VMH mozna 
przeprowadzia na kilka sposobów: 
 
Sposób 1:  Praca automatyczna (Fig. 9). 
W tym trybie wylacznik sznurkowy jest schowany za 
obudowa (1) w pozycji wylaczonej "off" (lampka 
sygnalizacyjna nie swieci sie). 
Hydrostat powoduje wlaczenie wentylatora po 
przekroczeniu w pomieszczeniu poziomu wilgotnosci 
ustawionego pokretlem. Wentylator wylacza sie 
automatycznie po spadku wilgotnosci ponizej ustawionego 
poziomu. 
 
UWAGA: Podczas pracy wentylatora uruchamianego 
przez hydrostat czerwona lampka kontrolna jest 
wylaczona. 
 
Sposób 2:  Praca automatyczna + wylacznik sznurkowy 
(Fig. 10) 
Praca automatyczna podobnie jak w punkcie 1 ale z 
mozliwoscia uruchamiania wentylatora za pomoc_ 
sznurka w przypadku wilgotnosci w pomieszczeniu nizszej 
niz ustawiona. Czerwona lampka (L) zapala sie, gdy 
wentylator zostaje wlaczony przy pomocy sznurka. 



 
Sposób 3:  Praca automatyczna + wylacznik swiatla (Fig. 
11) 
Praca urzadzenia podobnie jak w przypadku 2 ale 
wentylator jest podlaczony do wylacznika swiatla (IL) 
zamiast do wylacznika sznurkowego. 
W tym przypadku wylacznik sznurkowy nalezy zostawie za 
kratka ozdobna (1) w pozycji wylaczonej "off". 
 
UWAGA: W przypadku, gdy poziom wilgotnosci 
wzglednej w pomieszczeniu jest wyzszy niz ustawiony 
na hydrostacie, wentylator wlacza sie automatycznie 
ignorujac dzialania manualne tzn. wentylator nie moze 
byc zatrzymany przy uzyciu wylacznika sznurkowego 
czy wylacznika swiatla. 
 
 
EDM model EC  
Powyzszy model jest wyposazony w czujnik swiatla 
wlaczajacy automatycznie wentylator, gdy natscenie 
swiatla w pomieszczeniu jest wyzsze niz 30 lux (brak 
mozliwosci regulacji czujnika). 
Aby zapobiec ci�g�ej pracy wentylatora nalezy ten model 
instalowac w pomieszczeniach ciemnych (bez okien).  
Schemat - Fig. 12.  
 
EDM modele M, VM, VMH  
Powyzsze modele wyposazone sa w wylacznik sznurkowy. 
EDM-100 M, VM : schemat - Fig. 13. 
EDM-100 VMH : zobacz opis modeli H, CH, VMH. 
 
EDM modele VM i VMH. Instalacja. (Fig.14) 
Powyzsze modele przeznaczone sa do instalacji w oknach 
(jedno- lub dwuszybowych) lub w cienkich sciankach 
działowych. 
 
1 i 10: Kratka ochronna     
2: Boczne doprowadzenie kabla    
3: Pokrywa przył�cza 
4: Sruba mocujaca     
5: Kostka przylaczeniowa  
6: Wylot  
7: Gumy uszczelniajace  
8: Moduly dystansujace  
9: Pierscien mocujacy   
 
W celu instalacji nalezy wykonac w szybie lub w �ciance 
otwór o �rednicy 105 mm. Odkr�ci� �ruby, zdj�� przedni� i 
tyln� kratk� ochronn� (1 i 10). Odkr�ci� pier�cie� 
mocuj�cy (9) i zdemontowa� cztery moduły (8). 
Sposób monta�u wentylatora zale�y od wymogów 
instalacyjnych, przy czym szyba lub �cianka powinna by� 
umieszczona mi�dzy dwoma elementami elastycznymi 
(7): 
 
Fig. 5a : Wszystkie moduły na zewnatrz 
Fig. 5b : Wszystkie moduły wewnatrz 
Fig. 5c : Moduły rozmieszczone po obu stronach szyby 
 
W przypadku monta�u w oknie dwuszybowym u�ycie 
wszystkich modułów nie jest konieczne. 
Zlo�one elementy nale�y skr�ci� przy pomocy pier�cienia 
mocuj�cego (9), przeprowadzi� podł�czenie elektryczne i 
zamontowa� kratki ochronne (1 i 10). 
 
Konserwacja 

Przed rozpocz�ciem czynno�ci konserwacyjnych nale�y 
odł�czy� zasilanie od wentylatora. 
Wentylatory wymagaj� tylko okresowego czyszczenia przy 
u�yciu �ciereczki i delikatnego detergentu. 
 
Monta� wentylatora w sposób niezgodny z instrukcj�, oraz 
praca wentylatora w stanie zdemontowanym s� 
zabronione. Próby samodzielnej naprawy powoduj� utrat� 
gwarancji. 
W przypadku wyst�pienia uszkodzen urz�dzenia prosimy 
o kontakt z punktem sprzeda�y. 
 
S&P zastrzega sobie prawo do zmian parametrów bez 
ostrze�enia.  


