
UNSTRUKCA OBSŁUGI WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO Z OŚWIETLENIEM 
HALOGENOWYM NA 12V I 24V, HALOVENT. 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
Wywiewnik halogenowy stanowi zintegrowany produkt zawierający wentylator wywiewny i lampkę 

halogenową. Zaprojektowany został do instalacji w kuchniach statków, kabinach prysznicowych i 
toaletach, idealny w wypoczynkowych jednostkach pływających i przyczepach kempingowych. 

 
II. DANE TECHNICZNE 
 
Spręż max 20 [Pa] 
Obroty max 2400 [obr/min] 
Wydatek max 18 l/s 
Max. temperatura  pracy 40C 
Głośność 43dB(A) 
 

III. MONTAŻ 
 

1. Wytnij otwór pod oprawę halogenu (98 mm średnicy, jeśli jest planowany kanał wentylacyjny, 
odpowiedni naddatek na jego zmieszczenie) 
WAŻNE: Zawsze upewnij się, że otwór został wycięty prawidłowo między ścianą/sufitem, a 
jego konstrukcja nośną oraz nie naruszono armatury technicznej podczas wycinania. 

2. Dokonaj podłączeń elektrycznych wentylatora i lampy halogenowej zwracając szczególną 
uwagę na biegunowość podłączenia silnika: 
Zasilanie silnika wentylatora: 
Przewód czerwony: „plus”  
Przewód czarny: „minus” 
Zasilanie lampki halogenowej należy podłączyć do dwóch przewodów oznaczonych 
kolorem białym. Przy zasilaniu lampki halogenowej biegunowość podłączenia nie gra 
roli. 
 
Podłączenie niezgodne z instrukcją, będzie powodować, że wentylator nie będzie 
funkcjonował. Światło halogenowe może być załączane z wyłącznika światła, lub innego 
dostępnego – przy zastosowaniu napięcia 12 V. 
 
WAŻNE: Zawsze upewnij się, że podłączenia dokonałeś prawidłowo. 

3. Ustal lampę we właściwej pozycji, wkręcając w tym celu cztery załączone wkręty, a następnie 
załóż pierścień maskujący, przez przekręcenie przeciwnie do wskazówek zegara. 

 
IV. DANE ELEKTRYCZNE 

 
 Wentylator wyposażony jest w trwały silnik, zasilany napięciem 12 V prądu stałego, (typ - 

BSL112).Istnieje także możliwość zasilania napięciem 24 V prądu stałego (typ – BSL124) 
Silnik pracują w sposób ciągły (50.000 h), pobór mocy wynosi tylko 2.8 W. Silnik posiada 
zabezpieczenie przed iskrzeniem. 

 Lampa posiada bezpieczne zasilanie 12 V, prądu przemiennego lub stałego, o max poborze 
mocy 20 W. 

 Możliwe jest włączenie/wyłączenie wentylatora i halogenu równocześnie lub, każdego z 
osobna. 
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