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Wszystkie czynnoœci, zwi¹zane z pod³¹czeniem, nastawianiem, obs³ug¹ oraz napraw¹ wyrobu nale¿y dokonywaæ 
wy³¹cznie przy od³¹czonym napiêciu zasilania. 
Do obs³ugi oraz instalacji dopuszczane s¹ osoby, posiadaj¹ce uprawnienia do pracy samodzielnej na urz¹dzeniach 
elektrycznych do  1000 V, które zapozna³y siê z niniejszym podrêcznikiem. 
Sieæ jednofazowa, do której pod³¹czany jest wyrób, powinna odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym normom. 
Przewody stacjonarne powinny zostaæ wyposa¿one w automatyczny bezpiecznik sieciowy.
Pod³¹czenie nale¿y zrealizowaæ poprzez wy³¹cznik wbudowany  QF w przewody stacjonarne. 
Odstêp miêdzy stykami wy³¹cznika na wszystkich biegunach powinien wynosiæ co najmniej 3 mm.
Zanim rozpocz¹æ instalacjê, nale¿y siê upewniæ, i¿ brak widocznych uszkodzeñ wirnika, korpusu, kratek, tak¿e  w tym, 
i¿ w czêœci przep³ywowej korpusu  brak przedmiotów obcych, mog¹cych uszkodziæ ³opatki wirnika. 
Zabronione jest wykorzystanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem oraz dokonanie jakichkolwiek modyfikacji i wykoñczeñ.
Wyrób nie jest przeznaczony do korzystania z niego przez dzieci b¹dŸ osoby o obni¿onych zdolnoœciach fizycznych, 
zmys³owych b¹dŸ umys³owych, lub w razie braku u nich doœwiadczenia ¿yciowego albo wiedzy, je¿eli one nie przebywaj¹ 
pod kontrol¹ b¹dŸ nie przesz³y instrukta¿ w zakresie korzystania z urz¹dzenia przez osobê, odpowiedzialn¹ za ich 
bezpieczeñstwo. 
Dzieci powinny przebywaæ pod opiek¹ doros³ych w celu niedopuszczenia zabaw z wyrobem. 
Nale¿y poczyniæ dzia³ania w celu niedopuszczenia przedostania siê dymu, gazów czarnych oraz innych spalin w 
pomieszczenie poprzez otwarte kominy b¹dŸ inne urz¹dzenia przeciwpo¿arowe, tak¿e wyeliminowaæ mo¿liwoœæ 
ci¹gu zwrotnego spalin od urz¹dzeñ, korzystaj¹cych z p³omienia gazowego b¹dŸ otwartego.  
Przepompowywane powietrze nie powinno zawieraæ kurzu oraz innych domieszek twardych, tak¿e substancji lepkich 
oraz materia³ów w³óknistych. 
Zabroniona jest eksploatacja wyrobu w obecnoœci substancji palnych b¹dŸ oparów, takich jak spirytus, benzyna, 
œrodki owadobójcze i t.d. 
Nale¿y nie zakrywaæ i nie zas³aniaæ otwór wlotowy i wylotowy wyrobu, ¿eby nie przeszkadzaæ optymalnemu 
przep³ywowi powietrza. 

Nie nale¿y siadaæ na wyrób i k³aœæ nañ jakiekolwiek przedmioty. 
W³aœciciel produktów nale¿y przestrzegaæ instrukcji.
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Po up³ywie okresu u¿ytkowania wyrób podlega odrêbnej 
utylizacji.
 
Nie nale¿y utylizowaæ wyrób razem z nie wysortowanym 
œmieciem miejskim. 

!!
UWAGA! 



ZESTAW DOSTAWY

Komplet dostawy zawiera: 

1. Wentylator 1 szt;

2. Wkrêt z ko³kami  4 szt;

3. Œrubokrêt plastykowy (tylko do modeli z wy³¹cznikiem czasowym) 1 szt;

4. Podrêcznik u¿ytkownika;

5. Pud³o opakowaniowe.

KRÓTKI OPIS

Wyroby s¹ wentylatorami kana³owymi typy mieszanego do wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeñ ogrzewanych 

w porze zimowej.   

Wentylatory przeznaczone s¹ do pod³¹czenia do kana³ów okr¹g³ych o œrednicy 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Wyrób jest wyposa¿ony w dwuprêdkoœciowy silnik.

TT  PRO XXX  model podstawowy;

TT  PRO XXX V  wentylator jest wyposa¿ony we wbudowany prze³¹cznik prêdkoœci;

TT  PRO XXX RV  wentylator jest wyposa¿ony we wbudowany prze³¹cznik prêdkoœci i kabel zasilaj¹cy z wtyczk¹ (rys.32);

TT  PRO XXX T  wentylator jest wyposa¿ony w wy³¹cznik czasowy, który opóŸnia od³¹czenie od 2 do 30 minut (rys. 31);

TT  PRO XXX U (U1)  wentylator jest wyposa¿ony w regulator prêdkoœci z termostatem elektronicznym, 

we wbudowany czujnik temperatury i kabel zasilania z wtyczk¹ (rys.33);

TT  PRO XXX Un (U1n)  wentylator jest wyposa¿ony w regulator prêdkoœci z termostatem elektronicznym, 

zewnêtrznym czujnikiem temperatury o d³ugoœci 4 metra i kabel zasilania z wtyczk¹ (rys.33);

TT  PRO XXX P  wentylator jest wyposa¿ony w regulator szybkoœci i kabel zasilania z wtyczk¹ (rys.34).

XXX  œrednica króæca

Budowa wentylatorów jest ci¹gle udoskonalana, dlatego te¿ niektóre modele, ich schematy pod³¹czenia i oznaczenia 

zacisków mog¹ siê odró¿niaæ od podanych w tym podrêczniku. 
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Przed zainstalowaniem wyrobu uprzejmie prosimy o dok³adne przeczytanie niniejszego podrêcznika.
Przestrzeganie postanowieñ podrêcznika sprzyja zapewnieniu niezawodnego u¿ytkowania wyrobu w 
ci¹gu ca³ego okresu jego eksploatacji. Uprzejmie prosimy o zachowanie podrêcznika w ci¹gu ca³ego 
okresu eksploatacji wyrobu, poniewa¿ w nim s¹ zawarte wymagania wobec obs³ugi wyrobu.

!!
UWAGA! 



ZASADY EKSPLOATACJI
Wentylatory przeznaczone s¹ dla pod³¹czenia do jednofazowej sieci pr¹du zmiennego o napiêciu 220-240 W oraz 
czêstotliwoœci 50/60 Hz.
Wentylatory przewidziane zosta³y dla trwa³ej pracy bez od³¹czenia od zasilania. 
Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadaæ kierunkowi strza³ki na korpusie wentylatora.  
Stopieñ ochrony wentylatorów przed dostêpem do czêœci niebezpiecznych oraz przedostaniem siê wody  wynosi IPX4. 
Dozwolona jest eksploatacja wentylatora przy temperaturze powietrza otoczenia w granicach  od +1°C do +45°C.
Temperatura przemieszczanego powietrza nie powinna przekraczaæ +60°C.
 
ALGORYTM DZIA£ANIA ELEKTRONIKI
Wentylator TT PRO T  uruchamia siê przy podaniu zasilania steruj¹cego na zacisk wejœciowy LT przez wy³¹cznik zewnêtrzny 
(na przyk³ad, w³¹czenie oœwietlenia w pomieszczeniu). 
Po usuniêciu zasilania steruj¹cego wentylator kontynuuje dzia³anie w ci¹gu czasu zadanego przez wy³¹cznik czasowy 
(od 2 do 30 min). W celu regulowania czasu opóŸnienia wentylatora nale¿y obracaæ pokrêt³o potencjometru zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby zwiêkszyæ i odpowiednio niezgodnie z kierunkiem ruchu zegara, aby zmniejszyæ 
czas opóŸnienia (rys. 31). 

UWAGA! 
Schemat wy³¹cznika czasowego jest pod napiêciem sieciowym. Regulowanie nale¿y wykonywaæ dopiero po od³¹czeniu 
wentylatora od sieci. 
Komplet dostawy wentylatora zawiera specjalny œrubokrêt plastykowy do regulacji ustawieñ wentylatora. 
Jest do stosowania w razie potrzeby zmiany czasu opóŸnienia lub progu poziomu wilgotnoœci. 
Stosowanie œrubokrêta metalowego, no¿a itd. do regulacji mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia p³ytki elektronicznej.

Wentylator TT PRO U (U1) (rys. 33) jest wyposa¿ony w modu³ elektroniczny TSC (kontroler prêdkoœci z termostatem 
elektronicznym) do automatycznej zmiany prêdkoœci obrotowej silnika wentylatora (zu¿ycia powietrza) w zale¿noœci od 
temperatury powietrza. 
Na pokrywie komory zaciskowej znajduj¹ siê dwie r¹czki sterowania do:
uprzedniego ustawienia prêdkoœci obrotowej;
progu zadzia³ania termostatu elektronicznego.
Na panelu czo³owym wentylatora po³o¿ona jest dwuelektrodowa lampka indykacji zadzia³ania termostatu.
W celu ustawienia progu zadzia³ania termostatu nale¿y obracaæ pokrêt³o regulatora temperatury zgodnie z kierunkiem ruchu 
zegara, aby zwiêkszyæ wartoœæ i odpowiednio niezgodnie z kierunkiem ruchu zegara, aby j¹ zmniejszyæ. 
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W celu ustawienia prêdkoœci obrotowej (zu¿ycia powietrza) nale¿y obracaæ pokrêt³o regulatora prêdkoœci w taki sam sposób. 
Istniej¹ dwa algorytmy dzia³ania  wed³ug temperatury i wed³ug wy³¹cznika czasowego:
wed³ug temperatury (TT  PRO U):
do podtrzymywania temperatury powietrza z dok³adnoœci¹ nie mniejsz¹ ni¿ 2°c (zmiany szybkoœci wentylatora bêd¹ rzadkie). 
Gdy temperatura powietrza osi¹gnie wartoœci ustawionej regulatorem temperatury, wentylator prze³¹czy siê na prêdkoœæ 
maksymaln¹. Przy spadku temperatury do poziomu na 2°C ni¿szego ni¿ ustawiony próg (lub, je¿eli temperatura pocz¹tkowo 
by³a ni¿sza ni¿ ustawiony próg), wentylator obraca siê z prêdkoœci¹, która jest zadawana przez regulator prêdkoœci. 
wed³ug wy³¹cznika czasowego (TT  PRO U1): 
w celu dok³adnego podtrzymywania temperatury powietrza (wentylator bêdzie prze³¹cza³ siê czêœciej, ni¿ w przypadku 
opóŸnienia wed³ug czujnika temperatury, ale z interwa³em nie wiêkszym ni¿ 5 minut). Przy osi¹gniêciu temperatur¹ powietrza 
wartoœci ustawionej regulatorem temperatury, wentylator prze³¹czy siê na prêdkoœæ maksymaln¹. Przy spadku temperatury 
do poziomu ni¿szego ni¿ ustawiony próg, wentylator prze³¹czy siê z opóŸnieniem 5 minut na prêdkoœæ zadan¹ regulatorem 
prêdkoœci. Je¿eli temperatura pocz¹tkowo by³a ni¿sza, wentylator od razu przejdzie na prêdkoœæ zadan¹ regulatorem. 
Wentylator TT PRO P (rys. 34) jest wyposa¿ony w regulator prêdkoœci, który umo¿liwia w³¹czanie i wy³¹czanie wentylatora, 
p³ynne regulowanie prêdkoœci obrotowej silnika wentylatora (zu¿ycie powietrza) w zakresie od prêdkoœci minimalnej do 
maksymalnej. 

MONTA¯
Wentylator mo¿e byæ zamontowany poziomo lub pionowo, na pod³odze, œcianie b¹dŸ suficie (rys. 2) zarówno osobno, 
jak i w sk³adzie zestawów do po³¹czenia równoleg³ego lub szeregowego (rys. 3). Ze strony króæca ssania trzeba 
zamontowaæ: przy monta¿u poziomym  przewód powietrza o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1m. 
Przy monta¿u zaœ pionowym daszek zapobiegaj¹cy trafianiu 
wilgoci do wentylatora. Króciec wylotowy musi byæ zawsze 
po³¹czony z przewodem powietrza. Kolejnoœæ monta¿u 
wentylatora jest podana na rys. 4-12 oraz 25-30. 
Schematy pod³¹czenia do sieci elektrycznej podane 
s¹ na rys. 13-24.
Oznaczenia na schematach: 
L1 -  zacisk prêdkoœci minimalnej;
L2 -  zacisk prêdkoœci maksymalnej;
QF -  wy³¹cznik automatyczny; 
S -  zewnêtrzny prze³¹cznik prêdkoœci; 
ST -  wy³¹cznik zewnêtrzny (na przyk³ad, oœwietlenia);
X -  wejœciowa listwa zaciskowa.
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ZASADY OBS³UGI TECHNICZNEJ
Powierzchnie wyrobu wymagaj¹ okresowego (co 6 miesiêcy) czyszczenia z brudu i kurzu (rys. 35-42). Nale¿y od³¹czyæ 
wentylator od sieci elektrycznej przed rozpoczêciem prac obs³ugi technicznej. Czyszczenia dokonuje siê za pomoc¹ miêkkiej 
tkaniny korzystaj¹c z roztworu wodnego œrodka pior¹cego. Nale¿y unikaæ trafiania p³ynu na komponenty elektryczne 
(rys. 41). Po czyszczeniu powierzchniê nale¿y wytrzeæ do sucha.

ZASADY TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA
Transportu mo¿na dokonywaæ w opakowaniu producenta dowolnym rodzajem transportu.
Nale¿y przechowywaæ wentylator w pomieszczeniu wentylowanym przy temperaturze od 0°C do +40°C oraz wilgotnoœci 
wzglêdnej powietrza nie wiêcej  80% (przy +25°C) w opakowaniu producenta.
W pomieszczeniu do przechowywania nie powinno siê byæ kurzu, par kwasów oraz zasad powoduj¹cych korozjê.

GWARANCJA
Wentylator zosta³ wyprodukowany na przedsiêbiorstwie “Systemy Wentylacyjne” Prywatna Spó³ka Akcyjna 
(dalej w tekœcie  przedsiêbiorstwo-producent).
Nabywaj¹c dany wyrób, konsument potwierdza, ¿e siê zapozna³ i zgadza siê na warunki, zasady i wymagania eksploatacji, 
przechowywania, przewozu, monta¿u, regulowania, pod³¹czenia, obs³ugi, naprawy i zobowi¹zania gwarancyjne dotycz¹ce 
danego wyrobu, przedstawione w przed³o¿onej przez przedsiêbiorstwo-producenta dokumentacji na taki wyrób.
Gwarancyjny okres eksploatacji (czas u¿ytkowania) wyrobu, ustalony przez przedsiêbiorstwo- producenta, wynosi 
24 miesiêcy od daty sprzeda¿y wyrobu przez sieæ handlu detalicznego, pod warunkiem wykonania przez konsumenta zasad 
transportowania, przechowywania, monta¿u i u¿ytkowania wyrobu.
W przypadku powstania zak³óceñ w pracy wyrobu z winy Przedsiêbiorstwa-producenta w ci¹gu gwarancyjnego okresu 
eksploatacji (czasu u¿ytkowania), konsument ma prawo do nieodp³atnego usuniêcia wad wyrobu drog¹ wykonania serwisu 
gwarancyjnego.
Serwis gwarancyjny polega na wykonaniu robót zwi¹zanych z usuniêciem wad wyrobu w celu zapewnienia wykorzystania 
takiego wyroby zgodnie z przeznaczeniem.
Usuniêcie wad odbywa siê drog¹ wymiany lub naprawy wyrobu b¹dŸ czêœci kompletowej (sk³adnika) takiego wyrobu.
W celu wykonania serwisu gwarancyjnego Pañstwo powinni przed³o¿yæ Podrêcznik u¿ytkownika lub inny dokument, który 
go zastêpuje i dokument rozliczeniowy, œwiadcz¹cy o fakcie nabycia, z adnotacj¹ o dacie sprzeda¿y. Model wyrobu powinien 
byæ zgodny z podanym w Podrêczniku u¿ytkownika lub w innym dokumencie, który go zastêpuje.
W celu wykonania serwisu gwarancyjnego prosimy Pañstwo o zwrócenie siê do firmy, gdzie Pañstwo nabyli wyrób. 
W razie niemo¿liwoœci wykonania serwisu gwarancyjnego na miejscu, Pañstwu bêdzie udzielono niezbêdnej informacji w 
celu uzyskania danej us³ugi.
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Gwarancja przedsiêbiorstwa-producenta nie obejmuje ni¿ej wymienionych przypadków:
nie przedstawienie przez konsumenta wyrobu w komplecie, który jest podany w podrêczniku u¿ytkownika wyrobu lub w 
innym dokumencie, który go zastêpuje, w tym w przypadku zdemontowania czêœci kompletowych takiego wyrobu przez 
konsumenta;
niezgodnoœæ modelu, marki wyrobu danym podanym na opakowaniu wyrobu i w podrêczniku u¿ytkownika wyrobu lub w 
innym dokumencie, który go zastêpuje;
dokonanie obs³ugi technicznej wyrobu przez konsumenta w niew³aœciwym czasie (brud, py³, kondensat olejowy, obecnoœæ 
zanieczyszczeñ mechanicznych);
zadanie przez konsumenta uszkodzeñ zewnêtrznych (uszkodzeniami nie s¹ zmiany zewnêtrzne wyrobu, potrzebne do 
monta¿u wyrobu);
wprowadzenie zmian do konstrukcji wyrobu lub wykonania dopracowañ wyrobu;
wymiana i korzystanie z zespo³ów, czêœci i czêœci kompletowych (sk³adników) takiego wyrobu, nieprzewidzianych przez 
przedsiêbiorstwo producenta;
wykorzystywanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem;
naruszenie przez konsumenta zasad eksploatacji wyrobu;
pod³¹czenie wyrobu do sieci elektrycznej o napiêciu wiêkszym ni¿ podano w Podrêczniku u¿ytkownika wyrobu;
skok napiêcia w sieci elektrycznej, wskutek czego wyrób zosta³ zepsuty;
wykonanie samodzielnej naprawy wyrobu przez konsumenta;
wykonanie naprawy przez osoby trzecie nieupowa¿nione do tego przez przedsiêbiorstwo producenta;
po up³ywie gwarancyjnego okresu eksploatacji (czasu u¿ytkowania) wyrobu;
naruszenie przez konsumenta ustalonych zasad transportowania wyrobu, które zapewniaj¹ zapobieganie uszkodzenia, 
zepsucia i/lub zniszczenia wyrobu;
naruszenie przez konsumenta zasad przechowywania wyrobu;
dokonanie przez osoby trzecie czynów sprzecznych z prawem w odniesieniu do wyrobu;
powstanie okolicznoœci si³y wy¿szej (po¿ar, powodzie, trzêsienia ziemi, wojny, dzia³ania wojenne o jakimkolwiek 
charakterze, blokady);
brak plomb, w przypadku, gdy obecnoœæ takich plomb jest przewidziana przez Podrêcznik u¿ytkownika lub inny dokument, 
który go zastêpuje;
brak karty gwarancyjnej;
brak dokumentu rozliczeniowego, œwiadcz¹cego o fakcie nabycia, z adnotacj¹ o dacie sprzeda¿y.
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Przedsiêbiorstwo-producent odpowiada za defekty powsta³e z jego winy do chwili przekazania wyrobu konsumentowi. 

Przedsiêbiorstwo-producent nie odpowiada za defekty powsta³e po przekazaniu wyrobu konsumentowi wskutek naruszenia 
przez konsumenta zasad transportowania, przechowywania, monta¿u i eksploatacji wyrobu, czynów osób trzecich, 
wypadku lub si³y wy¿szej.

Przedsiêbiorstwo-producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzan¹ zdrowiu i maj¹tku konsumenta wskutek 
naruszenia przez konsumenta Podrêcznika u¿ytkownika wyrobu lub innego dokumentu, który go zastêpuje, w wyniku 
wykorzystywania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, na skutek naruszenia przez konsumenta przestróg lub innej 
informacji o takim wyrobie, podanych w Podrêczniku u¿ytkownika wyrobu lub innym dokumencie, który go zastêpuje, 
w rezultacie naruszeñ przez konsumenta zasad transportowania, przechowywania, monta¿u, obs³ugi technicznej i 
eksploatacji wyrobu.
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ŒWIADECTWO ODBIORU Wentylator jest uznany za przydatny do u¿ytkowania.

Stempel Inspektora ds. Odbioru

Data produkcji

Sprzedany przez
(nazwa i stempel sprzedawcy)

Data sprzeda¿y 

(zaznaczyæ tylko potrzebny model)
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