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Instrukcja obslugi i montazu
Kanalowy wentylator osiowy
Wentylatory serii TDM-100 sa produktami wysokiej jakosci wykonanymi zgodnie z 
miedzynarodowym standardem ISO 9001. Wszystkie komponenty sa sprawdzane, a 
produkt fi nalny kontrolowany pod koniec procesu produkcji.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen prosimy o kontakt z punktem 
sprzedazy.
Podlaczenie instalacji elektrycznej powinno byc wykonane przez wykwalifi kowany i
upowazniony do tego personel, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi 
obowiazujacymi w Polsce.

Instalacja
UWAGA! Przed rozpoczeciem montazu wentylatora odlacz zasilanie pradu od 
instalacji elektrycznej!
– Wentylatory serii TDM-100 przeznaczone sa do montazu na scianie lub bezposrednio

w kanale. W obu przypadkach srednica otworu lub kanalu powina wynosic 100 mm.
– Po zamocowaniu upewnij sie, czy wirnik obraca sie swobodnie.
– Przewody elektryczne doprowadz do puszki przylaczeniowej przez zacisk.

Instalacja elektryczna
– Wentylatory TDM-100 posiadaja zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie 

II i nie wymagaja uziemienia.
– Wentylator moze byc sterowany przez niezalezny wlacznik lub wlacznik swiatla. 

Moze byc równiez uruchamiany przez niezalezny wlacznik lub wlacznik swiatla.
Moze byc równiez uruchamiany przez czujnik wilgotnosci lub czujnik jakosci 
powietrza.

– W lazience wentylator musi byc zamontowany poza zasiegiem osoby przebywajacej 
pod prysznicem lub w wannie. Wlacznik wentylatora musi byc umieszczony na 
zewnatrz lazienki.
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Mounting instructions
In-line axial fans
The TDM-100 has been manufactured in accordance to the rigorous standards of 
production and quality as laid down by the international Quality Standards ISO 9001. 
All the components have been checked and all the fi nal products have been tested at 
the end of the manufacturing process.
Check that the appliance is in perfect conditions when unpacking, as any manufacturing 
fault is covered by the S&P guarantee.
The installation procedure must be done in accordance to the electrical standards in 
force in your country.

Installation
– The TDM-100 has been designed to be either buit-in or duct mounted. In both 

cases, the hole or the duct diameter must be 100 mm.
– Once installed, check that the propeller turns freely.
– Connect the electrical wire to the terminal box, feeding it through the cable fi xing 

clamp.

Electrical connection
– The TDM-100 is a class II unit (double insulation) and does not need earth connection.
– The fan can be controlled by an independent switch or by a light switch. It can also 

be started by an higrostat or an air quality sensor.
– The electrical installation must incorporate a single pole switch with an air gap of 

at least 3 mm.
– In bathrooms, the unit must be installed in such a way that it is out of the reach of 

a person who is under the shower or the bath. The switch must either ceiling pull 
cord operated or installed outside the bathroom.




