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POLSKY 
Wentylatory osiowe SILENT DESIGN 
 

Instalacji i zmiany ustawień może 
dokonać tylko elektryk posiadający 
ważne uprawnienia i kwalifikacje. 

Wentylatory osiowe, wyciągowe serii 
SILENT DESIGN są produktami wysokiej 
jakości wykonanymi zgodnie z 
międzynarodowym standardem ISO 9001. 
Wszystkie komponenty są sprawdzane, a 
produkt finalny kontrolowany pod koniec 
procesu produkcji. 
Po otrzymaniu wentylatora prosimy o 
sprawdzenie : 
1-Czy model wentylatora jest prawidłowy. 
2-Czy dane na tabliczce znamionowej 
odpowiadają parametrom zadanym 
(napięcie,  częstotliwość prądu itd.) 
Podłączenie instalacji elektrycznej powinno 
być wykonane przez wykwalifikowany i 
upoważniony do tego personel, zgodnie z 
odpowiednimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w Polsce. 
 
Instalacja 
UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu 

wentylatora bezwzględnie odłącz napięcie 
zasilania ! 
 
Fig. 1: 
1: Kratka ochronna 
2: Kostka przyłączeniowa 
3: Wylot z żaluzją 
4: Doprowadzenie kabla 
  
Wentylatory typu SILENT DESIGN są 
przystosowane do montażu w ścianie lub 
suficie i mogą być podłączane do 
indywidualnego systemu wentylacyjnego 
(Fig. 2). 
Urządzenie może być przymocowane do 
ściany przy użyciu załączonego kompletu 4 
kołków rozporowych i 4 wkrętów. 
W przypadku montażu bezpośrednio w 
ścianie lub suficie należy wykonać otwór o 
średnicy:  
- SILENT-100 DESIGN: 105 mm.  
- SILENT-200 DESIGN: 125 mm. 
- SILENT-300 DESIGN: 160 mm. 

 

Jeżeli wentylator ma być zmontowany z 
kanałem wentylacyjnym należy użyć 
standardowego kanału o średnicy 100 mm: 
- SILENT-100 DESIGN: 100 mm.  
- SILENT-200 DESIGN: 125 mm. 
- SILENT-300 DESIGN: 150/160 mm. 

 
Należy upewnić się, czy kanał wentylacyjny 
nie jest zablokowany i czy wirnik 
wentylatora obraca się bez przeszkód. 
Odkręcając śruby mocujące należy zdjąć 
frontowa kratkę ochronna. Mocowanie 
wentylatora powinno być pewne, 
zapobiegające powstawaniu wibracji i 
umożliwiające swobodne obracanie wirnika. 
Należy sprawdzić, czy żaluzje otwierają się 
swobodnie. Kabel zasilający należy 
doprowadzić przez wejście (4) i 
przymocować do ściany.  
Podłączenie elektryczne wykonać zgodnie z 
niżej przedstawionym opisem, następnie 
ponownie zamontować kratkę ochronna. 
 
Instalacja elektryczna 
Wentylator SILENT DESIGN jest 
przeznaczony do zasilania napięciem 
przemiennym, jednofazowym (napięcie i 
częstotliwość jak na tabliczce 
znamionowej). Konstrukcja zapewnia 
zabezpieczenie przed porażeniem prądem 
w klasie II - nie wymagane jest podłączenie 
uziemienia ochronnego. Konieczne jest 
zastosowanie wyłącznika zainstalowanego 
na stałe, odłączającego wszystkie żyły 
doprowadzane do urządzenia, 
zapewniającego co najmniej 3 mm. przerwę 
w obwodzie (patrz- schemat podłączenia). 
Przewód elektryczny musi być 
doprowadzony do wentylatora przez wejście 
(4). Przewód należy podłączyć zgodnie ze 
schematem odpowiednim dla wybranego 
modelu. 
 
SILENT CHZ DESIGN 
Modele wyposażone w elektroniczny 
higrostat, który można ustawić w zakresie 
od 60% do 90% RH (wilgotności względnej) 
oraz w zwłokę wyłączania w zakresie od 1 
do 30 minut. 
Zadaną wartość wilgotności oraz czas pracy 
są ustawia się za pomocą 8 przełączników 
dip-switch, które znajdują się na płytce 



drukowanej, w łatwo dostępnym miejscu. 
Każdy przełącznik ustawia się w jednej z 
dwóch pozycji [Załączone – ON (1) lub 
Wyłączone – OFF (0)] za pomocą 
dołączonego do wentylatora  małego 
śrubokręta z tworzywa. 
 
Położenie przełączników decyduje o: 
 
- Przełącznik 1: Aktywacja funkcji „Przerw 

w pracy” (ON - aktywna, OFF – 
nieaktywna) 

 
 
 
 
 

- Przełączniki 2 i 3: Czas trwania przerwy – 
4, 8, 12 lub 24 godziny. 

 
 
 
 

 

- Przełączniki 4 i 5: Nastawa higrostatu - 
60, 70, 80 lub 90%  

 
 
 
 

 

- Przełączniki 6 i 7: Czas zwłoki przed 
wyłączeniem wentylatora ustawiany jako 
1, 5, 15 lub 30 minut 

 
 
 
 

 

- Przełącznik 8: Aktywacja funkcji zwłoki 
uruchomienia wentylatora (tak lub nie) 
 
 
 
 
 

Sterowanie automatyczne: 
Wentylator jest podłączony do zasilania za 
pomocą przewodu dwużyłowego. (rys. 4) 
(rys. 6). Higrostat decyduje o pracy 
wentylatora automatycznie uruchamiając go 
gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu 

jest wyższy od ustawionego. Wentylator 
zaprzestanie pracy automatycznie, gdy 
wilgotność spadnie poniżej ustawionego 
progu (-5% lub +10%) i upłynie nastawiony 
czas zwłoki przed wyłączeniem wentylatora. 
 
Funkcja „Przerwa w pracy”: 
Funkcja przydaje się, gdy wentylator jest 
zainstalowany w miejscach gdzie wilgotność 
jest duża (np. nad morzem) lub jej poziom 
powyżej nastawionego progu utrzymuje się 
bardzo długo. By zapobiec zbyt długiej 
pracy wentylatora funkcja zatrzymuje go 
automatycznie po upływie godziny od chwili 
rozpoczęcia pracy. Długość trwania przerwy 
jest zgodna z nastawionym czasem. Jeśli 
po jej upływie poziom wilgotności będzie 
nadal utrzymywać się na wyższym od 
nastawionego poziomie, wentylator 
uruchomi się ponownie na czas jednej 
godziny.  
W celu aktywacji funkcji należy ustawić 
przełącznik 1 w pozycję „ON”. 
Czas trwania przerwy wybiera się 
ustawiając przełączniki 2 i 3 w odpowiedniej 
pozycji. 
 
W sytuacji odwrotnej, gdy wentylator nie 
uruchomiłby się w ogóle, gdyż poziom 
wilgotności jest zawsze poniżej nastawy lub 
został zainstalowany w niewłaściwym 
miejscu (nad grzejnikiem, za drzwiami, w 
miejscu gdzie nie następuje ruch powietrza) 
ustawiając przełącznik 1 w pozycji „ON”, 
wymusza się pracę wentylatora przez 1 
godzinę, po czym następuje przerwa na 
ustawiony czas. Funkcja załącza wentylator 
cyklicznie niezależnie od poziomu 
wilgotności. Jeśli po upływie czasu przerwy 
poziom wilgotności będzie nadal 
utrzymywać się na niższym od 
nastawionego poziomie, wentylator także 
uruchomi się ponownie na czas jednej 
godziny. 
W celu aktywacji funkcji należy ustawić 
przełącznik 1 w pozycję „ON”. 
Czas trwania przerwy wybiera się 
ustawiając przełączniki 2 i 3 w odpowiedniej 
pozycji. 
 
 



Sterowanie automatyczne z zewnętrznym 
wyłącznikiem (rys.3) (rys.7) 
Wentylator jest podłączony do zasilania 
przewodem trójżyłowym. 
Zasada działania jest taka jak w  
“Sterowaniu automatycznym”, z 
możliwością uruchomienia wentylatora 
wyłącznikiem światła. Zewnętrzny łącznik 
ma priorytet nad higrostatem, gdy poziom 
wilgotności jest niższy od nastawionego. 
Zgaszenie światła przy pomocy 
zewnętrznego łącznika powoduje, że 
wentylator działa jeszcze przez ustawiony 
czas zwłoki przed wyłączeniem, po czym 
też kończy pracę. 
UWAGA: Gdy poziom wilgotności jest 
powyżej nastawionej wartości, opcja 
sterowania automatycznego wymusza 
kontynuowanie pracy i nie pozwala na 
zatrzymanie wentylatora łącznikiem. 
 
Funkcja zwłoki przed uruchomieniem: 
Po aktywacji tej funkcji uruchomienie 
wentylatora następuje po odczekaniu 
bezczynnie czasu 50 sekund. Dzięki temu 
wentylator nie rozpocznie pracy jeśli np. 
czas korzystania z łazienki będzie krótszy 
niż 50 s. 
Po przekroczeniu czasu 50s. i przy niższym 
od nastawionego poziomu wilgotności 
wentylator rozpoczyna pracę, a następnie 
po zgaszeniu światła, pracuje aż upłynie 
czas zwłoki przed wyłączeniem. 
Aktywacji funkcji dokonuje się za pomocą 
przełącznika nr 8. 
 
Ustawienia fabryczne: 
- Funkcja “Przerwa w pracy”: OFF 
- Czas trwania “Przerwy w pracy”: 4h 
- Nastawa higrostatu: 60% RH 
- Zwłoka przed wyłączeniem: 1 minuta 
- Zwłoka przed uruchomieniem: OFF 
 
SILENT-100 CHZ DESIGN 12V 

Instalacje elektryczna należy wykonać 
zgodnie z następującymi schematami: 
(Fig.6) (Fig.7) 
 
Instrukcja użytkowania 
Niniejsza instrukcja jest udostępniona pod 
adresem http://www.solerpalau.com lub u 
krajowego przedstawiciela firmy Soler y 

Palau (Lista przedstawicieli  na stronie 
http://www.solerpalau.com). 
Urządzenie będące przedmiotem instrukcji 
może być użytkowane przez dzieci w wieku 
8 lat oraz powyżej 8 roku życia, osoby 
niepełnosprawne (o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
oraz psychicznych), osoby bez 
doświadczenia oraz wiedzy odnośnie 
urządzenia jeżeli zostały odpowiednio 
przeszkolone z zakresu bezpiecznego 
użytkowania urządzenia oraz 
niebezpieczeństw jakie może ono 
generować. Dzieci nie mogą bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie oraz 
konserwacja nie mogą być wykonywane 
przez dzieci bez nadzoru. 
 
Konserwacja 

Przed rozpoczęciem czynności 
konserwacyjnych należy odłączyć napięcie 
zasilania od wentylatora. 
Wentylatory wymagają okresowego 
czyszczenia przy użyciu ściereczki i 
delikatnego detergentu stosownie do 
warunków pracy ale nie rzadziej niż raz na 
rok. 
 
Pomoc techniczna 

Montaż wentylatora w sposób niezgodny z 
instrukcja, oraz praca wentylatora w stanie 
zdemontowanym są zabronione. Próby 
samodzielnej naprawy powodują utratę 
gwarancji. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń 
urządzenia prosimy o kontakt z punktem 
sprzedaży. 
 
S&P zastrzega sobie prawo do zmian 
parametrów konstrukcyjnych bez 
uprzedzenia. 
 
 


