
INSTRUKACJA OBSŁUGI WENTYLATORA PROMIENIOWEGO CF234 

I. INFORMACJA OGÓLNA 

Cecha wentylatora CF234 jest jego zwarta konstrukcja, idealna do montażu we wnękach sufitowych, 
przerwach w ścianach itp. Wentylator zaprojektowano, aby oprócz możliwości trwałego montażu, 
zabezpieczyć go od zniszczenia lub kradzieży. W celu uzyskania pewności prawidłowego 
zamontowania, warto zapoznać się z wszystkimi punktami poniższej instrukcji montażu. 

II. DANE TECHNICZNE 

Zasilanie: 230V prądu przemiennego; częstotliwość 50Hz ; 
Maksymalna temperatura pracy 40C 

III. MONTAŻ 

Oprawa wentylatora wpuszczana (montaż trwały) 
 
1. Wybierz najlepsze miejsce dla wentylatora i wytnij otwór kwadratowy 215x215 mm w ścianie lub 

suficie. Może okazać się, że aby uzyskać prawidłowe zamocowanie wentylatora, konieczne 
będzie założenie wypełnienia pomiędzy wentylatorem a ścianą, dodatkowo pozwoli to na redukcje 
przenoszenia hałasu. (schemat 1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

Schemat 1. 
 

2. Dopasuj wentylator do ściany/sufitu, upewnij się ze zamontowałeś kanał wentylacyjny do 
wyjścia wentylatora, przełóż kabel zasilający przez otwór pamiętając, aby zostawić 400 mm 
zapasu na podłączenie. 
Obudowa wentylatora mocowana jest za pomocą otworów wykonanych w tym celu na rancie 
obudowy. 

 
Oprawa wentylatora wpuszczana (zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą) 
 

1. Umieść kabel zasilający w otworze wejściowym i przymocuj w miejscu montażu, stosując 
wkręt zabezpieczający A. (schemat 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Schemat 2. 

 

 



2. Podłącz kabel zasilający jak na nalepce. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, jeśli 
robisz podłączenia elektryczne. 

 
Montaż powierzchniowy 

 
Wybierz miejsce pod wentylator, wytnij otwór przez ścianę o średnicy 110 mm. Ważne jest, aby się 
upewnić, że kabel zasilający został umieszczony w linii z otworem na powierzchni montowanego 
wentylatora. 
Po wycięciu otworu ustaleniu przewodu zasilającego ( zapas 400 mm ), postępuj zgodnie z instrukcją 
jak opisano w punkcie I i II. 
 

IV. POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

 
Przewody elektryczne muszą posiadać minimalny przekrój 1 mm

2
. Należy stosować gniazdo 

bezpiecznikowe dwubiegunowe z separacją przynajmniej 3mm na wszystkich biegunach i 
umieszczone poza pomieszczeniem, w którym znajduje się natrysk lub stała wanna. Instalacja 
elektryczna wymaga bezpiecznika topikowego 3A. 
Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. 

 
Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń elektrycznych, odłącz zasilanie elektryczne. W przypadku 
wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka. 
 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

Zależnie od żądanej wielkości powietrza usuwanego, należy wybrać żądane nastawy wentylatora i 
ustawić wentylator we właściwej pozycji. 
 
 Pozycja 1 – 30 l/s – 20 W 

 Zalecane dla łazienek/toalet 
 
 Pozycja 2 – 45 l/s – 40 W 
 Zalecane dla pomieszczeń gospodarczych 
  
 Pozycja 3 – 65 l/s – 60 W 
 Zalecane dla kuchni 
 

 
 
 


