
Aero
KASUTUSJUHEND

TOOTJA GARANTII

Ventilaatorid vastavad Euroopa normidele ja standarditele, 
madalpingeseadmete direktiivi ja elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiivi nõuetele. Kaitseastme järgi kuuluvad 
nad kahekordsesse isolatsiooniklassi ja vastavad IP 34-le.
Tootja garanteerib ventilaatori normaalse töö 5 aasta 
jooksul alates jaemüügikuupäevast, juhul kui järgitakse 
paigaldus- ja kasutusnõudeid. Kui garantiiajal ilmneb 
ventilaatori töös tootja süül tekkinud tõrkeid, on ostjal 
õigus ventilaator ümber vahetada. Kui garantiitalongil 
puudub müügikuupäev, arvestatakse garantiiaega alates 
valmistamiskuupäevast.

GARANTIITALONG

TÄHELEPANU!
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud 
ventilaatori mittenõuetekohase kasutamise või liigse 
mehaanilise koormamise tõttu. Ventilaatori omanik 
peab järgima käesoleva juhendi juhiseid.

AERO 100
AERO 125
AERO 150

Mudel (vajalik alla kriipsutada) on töökorras.

Müügikuupäev Valmistamiskuupäev

Müüja  Vastuvõtmise eest vastutava  
  isiku pitserJoonis 6.

Joonis 7.

Joonis 5.



KASUTUSOTSTARVE

BLAUBERG ventilaatorid on ette nähtud talveperioodil 
köetavate elu- ja ühiskondlike ruumide väljatõmbeventi-
latsiooniks. Ventilaatoreid saab paigaldada seinale või lakke 
(joonised 5 ja 6). BLAUBERG ventilaatorid on ette nähtud 
pikaajaliseks tööks ilma vooluvõrgust välja lülitamata.

TARNEKOMPLEKT
Tarnekomplekti kuuluvad:
- 1 ventilaator,
- kasutusjuhend,
- 4 kruvi koos tüüblitega,
- pakend.

Joonis 1.
1 – kaas,
2 – korpus,  
3 – tagasilöögiklapp,
4 – toitejuhtme ava,  
5 – plaat,  
6 – taimeri regulaator,
7 – õhuniiskuse regulaator, 
8 – klemmliist,  
9 – lüliti,

10 – lüliti nöör,  
11 – märgutuli,  
12 – niiskusandur,
13 – kruvi,  
14 – tüübel.

TEHNILISED ANDMED

Ventilaatorite tähised, põhiandmed, paigaldusskeem, 
põhimõõtmed ja paigaldusmõõtmed on esitatud tabelites 
1 ja 2 ning joonistel 1 ja 2. Ventilaatorid on ette nähtud 
ühendamiseks 220–240 V pingega ja 50 Hz sagedusega 
vahelduvvooluvõrku.

Tüüp Aero 100 Aero 125 Aero 150
Õhu maksimaalne vooluhulk, m³/h 102 193 309
Maksimaalne rõhk, Pa 37 58 89
Ventilaatorite elektriline nimivõimsus, W 14 16 24
Pöörlemissagedus, p/min 2300 2400 2400
Müratase, dB (A) 38 39 40

Tabel 1

Ventilaatorid on ette nähtud kasutamiseks õhutemperatu-
uril 0 °C kuni 45 °C.
Ventilaatorid ei põhjusta häireid raadio-, televisiooni- ja 
videoseadmete töös.
Seadmete kasutuskestus on vähemalt 5 aastat.

Tüüp
Mõõtmed, mm Mass, 

kga b c d e
Aero 100 144 122 92,5 100 29,5 0,42
Aero 125 168 144 97 125 30 0,56
Aero 150 198 170 119 150 30 0,83

OHUTUSNÕUDED

Elektrilise kaitseklassi poolest kuuluvad ventilaatorid 
kahekordse isolatsiooniklassiga seadmete hulka.
Kaitseaste ohtlike osade ja vee sissetungimise vastu on 
IP 34.
Enne ventilaatori ühendamist vooluvõrku tuleb 
tööratast ja korpust visuaalselt kontrollida ning tagada, 
et nendel ei ole kahjustusi ning korpuse osades, milles 
voolab õhk, ei ole võõrkehi, mis võivad tööratast 
kahjustada.
Ventilaatorit tohib võrku ühendada kvalifitseeritud, 
vastava eriloaga elektrik. Ventilaatorit tohib seadistada 
ja parandada ainult siis, kui see on elektrivõrgust lahti 
ühendatud.

PAIGALDAMINE JA KASUTAMISEKS  
ETTEVALMISTAMINE

TÄHELEPANU!
Ventilaatorit ei tohi kasutada plahvatusohtlikus 
tolmusegus. Ventilaatori kasutamine väljaspool 
lubatud temperatuurivahemikku ning õhus leidu-
vate agressiivsete ainete korral ning plahvatusoht-
likus keskkonnas ON KEELATUD.

Ventilaatorite vooluvõrku ühendamise skeemid on joonis-
tel 3.1–3.4.
Ventilaator tuleb sisse lülitada statsionaarse juhtmega 

TÄHELEPANU!
Kõik ventilaatori paigaldus- ja ühendustööd (joonis 7) 
tuleb teha siis, kui vool on välja lülitatud.
Taimeri skeem on võrgupinge all. Seadistada tohib 
ainult võrgust lahtiühendatud ventilaatorit (vt joonist 4).

Ühendamine vooluvõrku

Taimeriga ventilaatoreid saab etteantud aja möö-
dumisel automaatselt välja lülitada. Pikema vi-
iteaja saamiseks tuleb keerata taimeri regulaatorit 
H päripäeva, lühema viiteaja saamiseks vastupäeva. 
Äärmine vasakpoolne asend vastab minimaalsele 
seadistusele (2 minutit), äärmine parempoolne asend 
aga maksimaalsele viiteajale (30 minutit).

Tabel 2

Joonis 2.
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integreeritud lüliti abil, sealjuures peavad kontaktivahed 
olema kõikidel klemmidel vähemalt 3 mm.
Õhu sissepuhkesuund peab vastama ventilaatori korpusel 
olevale noolele.

KORRASHOID

Parandage ventilaatorit ainult siis, kui see on vooluvõrgust 
lahti ühendatud.
Korrashoid koosneb ventilaatori välispinna regulaarsest 
puhastamisest tolmust ja mustusest. Kasutage selleks 
pehmet seebiveega niisutatud lappi ja seejärel kuivatage 
korpuse pind.

Joonis 3.4. Ventilaatori Aero 100/125/150 ST/SH ühendamine

Joonis 3. Üldvaade ja klemmliist
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Joonis 3.1. Ventilaatori Aero 100/125/150 S ühendamine
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Joonis 3.2. Ventilaatori Aero 100/125/150 ühendamine
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Joonis 3.3. Ventilaatori Aero 100/125/150 T/H ühendamine

Taimeri ja niiskusreleega ventilaator võimaldab saa-
vutada ettenähtud õhuniiskuse. Selleks tuleb pöörata 
regulaatorit H päripäeva suurema ja vastupäeva väik-
sema õhuniiskuse saavutamiseks taimeriga etteantud 
aja jooksul. Regulaatori H äärmine vasakpoolne asend 
vastab minimaalsele seadistusele (50%), äärmine 
parempoolne asend aga maksimaalsele õhuniiskusele 
(90%). Regulaatori H äärmine vasakpoolne asend 
vastab minimaalsele seadistusele (2 minutit), äärmine 
parempoolne asend aga maksimaalsele viiteajale (30 
minutit).

Joonis 4.

Joonis 4.


