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Τεχνικές πληροφορίες ΕA100 ΕA125 ΕA150
Τάση (V) 230
Συχνότητα (Hz) 50
Ισχύς (W) 15 16 20
Ροή Αέρα (m3/h) 100 150 200
Επίπεδο θορύβου: 3μ Απόσταση, LpA dB(A) 32 36 40
Βαθμός Προστασίας (Στεγανότητας) IPX4
Ταχύτητα Περιστροφής (Στροφές/Λεπτό - RPM) 2550 2360 2100
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (°C) +5°C  . . . +40
Βάρος (kg) 0,37 0,42 0,52

Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη 
χρήση της συσκευής.
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα κατά την αποσυσκευασία 
της συσκευής.
Προσοχή! Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. 
Διαφορετικά, η εγγύηση ενδέχεται να μην είναι σε ισχύ.
Προσοχή! Πριν από τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση 
δικτύου (V) και η συχνότητα (Hz) αντιστοιχούν στις παραμέτρους που 
αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευής και στον παρακάτω πίνακα.
Προσοχή! Κατά τη σύνδεση της συσκευής, είναι σημαντικό να ακολουθείτε την σωστή 
συνδεσμολογία (βλ. Εγκατάσταση και συντήρηση)
Προσοχή! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών 
και άνω, καθώς και από άτομα με σωματικές ή ψυχικές διαταραχές, δεδομένου ότι 
είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας σχετικά με αυτήν τη 
συσκευή. Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν 
επιτρέπεται να πραγματοποιούν συντήρηση ή καθαρισμό αυτής της συσκευής χωρίς 
την επίβλεψη ενηλίκων.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Προσοχή! Πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία. 
Προσοχή! Μόνο ειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να πραγματοποιήσει την 
εγκατάσταση ή τη συντήρηση της συσκευής.

Αρχικά, το μπροστινό  κάλυμμα της  συσκευής  πρέπει να αφαιρεθεί, πιέζοντας με ένα 
κατσαβίδι το κούμπωμα (κλιπ) που βρίσκεται στο κάτω-πίσω μέρος και ταυτόχρονα 
περιστρέφοντας το αριστερόστροφα (Εικόνες 1α-1β). Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί 
στον αγωγό εξαερισμού στηρίζοντας την  στον τοίχο με βίδες (Εικόνα 2). 

EA100 EA125 EA150
A 148 173 198
B 80 80 80
C 16 16 16
D 99 124 149

Μεγέθη,	mm

*Επιπλέον, διαθέτει δύο ρουλεμάν (ball bearings) στο εσωτερικό του μοτέρ.
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Κάτω από το κάλυμμα, υπάρχουν κλέμες N-L ή N-L-S όπου πρέπει να γίνει σωστά η 
ηλεκτρική σύνδεση, σύμφωνα με αντίστοιχα σχέδια: βασική έκδοση και έκδοση με διακόπτη 
(W) - Εικόνα 3, έκδοση με χρονοδιακόπτη (T) και έκδοση με υγροστάτη και χρονοδιακόπτη 
(HT) - Εικόνες 4-5. Η σύνδεση πρέπει να γίνει σωστά: το καλώδιο της φάσης στη θέση L και 
το καλώδιο του ουδέτερου στη θέση N. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας στο 
ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα διακόπτη που 
να επιτρέπει την ασφαλή αποσύνδεση του ρεύματος.
Έκδοση με Διακόπτη και Καλώδιο - WP
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη-κορδονάκι, καλώδιο και φις. Συνδέεται σε πρίζα και 
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται τραβώντας κάτω το κορδονάκι που βρίσκεται στο κάτω μέρος. 
Έκδοση με Χρονοδιακόπτη - T
Η συσκευή ενεργοποιείται από το διακόπτη τροφοδοσίας S1 (Εικόνα 4) ή ενεργοποιώντας το 
φως (Εικόνα 5). Αφού απενεργοποιήσετε το φως ή το διακόπτη, η λειτουργία συνεχίζεται για 
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχετε ρυθμίσει από τον ρυθμιστή (Εικόνα 6). Αυτό 
το διάστημα μπορεί να είναι από 1 έως 30 λεπτά.
Έκδοση με Υγροστάτη & Χρονοδιακόπτη - HT
Η συσκευή διαθέτει υγροστάτη με δυνατότητα ρύθμισης της σχετικής υγρασίας από ~ 60% 
έως ~ 90% και χρονοδιακόπτη ρυθμιζόμενο από 1 έως 30 λεπτά. Το μοτέρ ενεργοποιείται 
αυτόματα όταν -και για όσο- το επίπεδο υγρασίας του χώρου είναι μεγαλύτερο από αυτό που 
έχει ρυθμιστεί στον υγροστάτη ή μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα με ένα διακόπτη. Το 
σχέδιο σύνδεσης φαίνεται στις Εικόνες 4-5. Απενεργοποιείται μετά από το επιλεγμένο 
χρονικό διάστημα. Οι ρυθμιστές του υγροστάτη "H" και του χρονοδιακόπτη "T" βρίσκονται 
στη μονάδα ελέγχου (Σχέδιο 7). Για να ρυθμίσετε το μέγιστο επίπεδο υγρασίας στον 
υγροστάτη, το “H” πρέπει να περιστραφεί πλήρως δεξιόστροφα. 

1. Εμφανείς μηχανικές ή άλλες βλάβες.
2. Μηχανικές ή άλλες βλάβες που προκαλούνται από εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση, κακή 

χρήση, κατάχρηση ή αμέλεια.
3. Μηχανικές ή άλλες βλάβες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση ή από

εσφαλμένη τοποθέτηση του προϊόντος σε ανεπαρκή ή ακατάλληλη τροφοδοσία.
4. Μηχανικές ή άλλες βλάβες που προκλήθηκαν από την παράβλεψη των οδηγιών 

λειτουργίας/εγκατάστασης.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσική φθορά του προϊόντος.

Πληροφορίες για την απόρριψη παλαιού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο 
ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται στο τέλος της ζωής του ως 
γενικά οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται σε σημεία 
συλλογής συσκευών για την ανακύκλωση ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανάκτηση 
και ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την οδηγία 2002/96/EC και 2006/66/EC.

Προσοχή! Οι συσκευές με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου πρέπει να ρυθμιστούν πριν 
συνδεθούν με το δίκτυο τροφοδοσίας. Προσοχή! Ο διακόπτης S1 στα σχέδια των 
εικόνων 4-5, δεν πρέπει να διαθέτει ενδεικτική λυχνία led. Προσοχή! Εάν ο 
χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος στο "1 λεπτό" το μοτέρ θα ενεργοποιηθεί για μερικά 
δευτερόλεπτα με το που θα συνδεθεί η συσκευή στο δίκτυο τροφοδοσίας.

Εγγύηση: Η εργοστασιακή εγγύηση είναι 24 μήνες. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με 
τον προμηθευτή σας. Η εγγύηση δεν καλύπτει:




