
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S INTEGROVANÝM ZDROJEM SVĚTLA

Lumis 100
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Tato uživatelská příručka sestávající z technických podrobností, návodu k obsluze a 
technické specifikace se týká instalace a montáže Axiální ventilátor Lumis 100 s 
integrovaným světelným zdrojem (dále jen „ventilátor“ nebo „jednotka“, jak je uvedeno v 
částech „Bezpečnostní požadavky“ a „Záruka výrobce“, jakož i ve výstrahách a informacích
bloky).

  BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Před instalací a provozem jednotky si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
Splňte požadavky uživatelské příručky a ustanovení všech příslušných 
místních a národních stavebních, elektrických a technických norem a norem.
Varování obsažená v uživatelské příručce je třeba brát nejvážněji, protože 
obsahují důležité osobní bezpečnostní informace.
Nedodržení pravidel a bezpečnostních opatření uvedených v této uživatelské příručce může mít za 
následek zranění nebo poškození jednotky.
Po pečlivém přečtení příručky si ji uschovejte po celou dobu životnosti jednotky. Při 
přenosu ovládání jednotky musí být uživatelská příručka předána přijímajícímu 
operátorovi.
Legenda symbolu:

VAROVÁNÍ!

NE!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO MONTÁŽ A PROVOZ JEDNOTKY

• Před instalací odpojte 
jednotku od elektrické sítě. • Vybalte jednotku opatrně.

• Neumísťujte napájecí kabel 
jednotky do blízkosti topných 
zařízení.

• Při instalaci jednotky dodržujte 
bezpečnostní předpisy specifické pro 
používání elektrického nářadí.

• Nepoužívejte jednotku mimo 
teplotní rozsah uvedený v 
uživatelské příručce ani v 
agresivním nebo výbušném 
prostředí.

• Neumísťujte napájecí kabel 
jednotky do blízkosti topných 
zařízení.
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• Při připojování jednotky k 
elektrické síti nepoužívejte 
poškozené zařízení ani kabely.

• Před jakoukoli technickou 
údržbou odpojte jednotku 
od napájení.

• Nedotýkejte se ovládacích 
prvků jednotky mokrýma 
rukama. Neprovádějte instalaci 
a údržbu mokrýma rukama.

• Neumývejte jednotku vodou. 
Chraňte elektrické části 
jednotky před vniknutím vody.

• Nedovolte dětem ovládat 
jednotku.

• Používejte jednotku pouze k určenému 
účelu.

• V bezprostřední blízkosti jednotky 
neskladujte žádné výbušné nebo 
vysoce hořlavé látky.

• Pokud jednotka vydává 
neobvyklé zvuky, zápach nebo 
kouř, odpojte ji od napájení a 
kontaktujte prodejce.

• Neotevírejte jednotku během 
provozu.

• Nesměřujte proud vzduchu 
vytvářený jednotkou na otevřený 
plamen nebo zdroje zapálení.

• Neblokujte vzduchové potrubí, 
když je jednotka zapnutá.

• V případě nepřetržitého provozu 
jednotky pravidelně kontrolujte 
bezpečnost montáže.
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  ÚČEL
Zde popsaná jednotka je výfukový axiální ventilátor určený k odsávání a osvětlení malých a středních 

obytných prostor. Ventilátor je určen k použití ve vzduchových potrubích o průměru 100 mm. Ventilátor 
může být vybaven zpětným ventilem, který zabrání zpětnému proudění vzduchu, když je ventilátor vypnutý.

JEDNOTKU NESMÍ PROVOZIT DĚTI NEBO OSOBY SE SNÍŽENÝMI 
FYZICKÝMI, MENTÁLNÍMI NEBO SENZORICKÝMI KAPACITAMI 
NEBO NEDOSTATKEM VHODNÉHO VÝCVIKU. JEDNOTKU MUSÍ 
INSTALOVAT A PŘIPOJIT POUZE SPRÁVNĚ KVALIFIKOVANÝM 
OSOBOU PO VHODNÉM ZKRATKU. VÝBĚR UMÍSTĚNÍ INSTALACE 
JEDNOTKY MUSÍ Bránit NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU 
NEDOHLEDĚNÝCH DĚTÍ.

 
Fanoušek

DODACÍ SADA

1 položka

1 položkaUživatelský manuál

Napájecí jednotka

Upevňovací sada

Balení

1 položka

1 položka

1 položka

  DESIGNAČNÍ KLÍČ

Lumis 100 KL turbo
Série fanoušků

Průměr hrdla výfuku [mm]
100

Zpětný ventil

Kuličková ložiska

Zvýšená kapacita
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  TECHNICKÁ DATA
Ventilátor je určen pro vnitřní použití a pro připojení k jednofázové elektrické síti AC 

220-240 V / 50 (60) Hz při okolní teplotě v rozmezí od +1 ° C do +45 ° C. Stupeň krytí IP - 
24.
Ventilátor nevyžaduje uzemnění. Průměr 

připojeného vzduchového potrubí Ø100 mm.

Konstrukce jednotky se neustále vylepšuje, takže některé modely se od těch mohou mírně lišit
popsané v této příručce.

133,5

46
Ø178 Ø118

  PRINCIP NÁVRHU A PROVOZU
Plášť a oběžné kolo jsou vyrobeny z vysoce kvalitního odolného plastu ABS odolného proti UV 
záření. V krytu ventilátoru je integrována 10wattová LED podsvícení.
Konstrukce oběžného kola zvyšuje účinnost ventilátoru a prodlužuje životnost motoru.
Ventilátor je vybaven energeticky úsporným motorem s ochranou proti přehřátí. 

Bezúdržbový motor je určen pro nepřetržitý provoz.

Úpravy a možnosti:
•

•

Lumis 100 K - ventilátor je vybaven zpětným ventilem, aby se zabránilo zpětnému tahu vzduchu 
(na přání zákazníka).
Lumis 100 L - motor je vybaven kuličkovými ložisky pro delší životnost (přibližně 40 
tisíc hodin) a montáží ventilátoru v libovolném úhlu. Ložiska jsou bezúdržbová a 
obsahují dostatek maziva po celou dobu provozu.
Lumis 100 turbo - vysoce výkonný motor.•
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  MONTÁŽ A NASTAVENÍ
Ventilátor je určen k montáži na strop. Ventilátor je namontován přímo do větrací šachty. V 

případě vzdáleného umístění větrací šachty se doporučuje flexibilní připojení potrubí. 
Vzduchové potrubí je připojeno k přírubě odtahu ventilátoru pomocí svorky.

Montáž a připojení ventilátoru.

Namontujte vzduchové potrubí. Veďte 
dráty a připravte otvor Ø100 mm.

Ve skříni ventilátoru vytvořte otvor 
pro vedení napájecích vodičů.

L N.

QF

Ø 100 mm

1 2 3
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Pomocí šroubů připevněte 
ventilátor na povrch stropu.

Připojte napájecí zdroj a 
nainstalujte jej do stropu. Veďte 
dráty otvorem ve skříni a 
nainstalujte ventilátor do 
vzduchového potrubí.

4 5

Připojte konektory a otočením ve směru 
hodinových ručiček nainstalujte lampu na 
skříň ventilátoru.

X1

Připojte vodiče podle schématu zapojení.

L (~) N (~) S L (~) N (~) S1

S2
hnědý

modrý

Simultánní
zapínání
fanouška
a lampa.

Samostatný
zapínání
fanouška
a lampa.- + NL

X1 - + NL 7

X1

S S1 S2

NA

VYPNUTO

NA

VYPNUTO

NA

VYPNUTO

6 8
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  TECHNICKÁ ÚDRŽBA

L N.

QF

1 2

3 4

5 6
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  PŘEDPISY A SKLADOVÁNÍ
Jednotku skladujte v originálním balení výrobce v suchém uzavřeném větraném prostoru s 

teplotním rozsahem od + 5 ° C do + 40 ° C.
Prostředí pro skladování nesmí obsahovat agresivní výpary a chemické směsi 

vyvolávající korozi, izolaci a deformaci těsnění.
K manipulaci a přepravě používejte zdvihací zařízení, abyste zabránili možnému mechanickému 

poškození jednotky.
Při nakládce a vykládce se řiďte příslušnými předpisy pro pohyb specifickými pro konkrétní 

typ nákladu.
Jednotku lze přepravovat v původním obalu jakýmkoli způsobem přepravy za předpokladu 

řádné ochrany před srážením a mechanickým poškozením.
Při nakládání a vykládání se vyvarujte prudkých úderů, škrábanců nebo hrubého zacházení.

  ZÁRUKA VÝROBCE
Výrobce tímto zaručuje normální provoz jednotky po dobu 60 měsíců od data 

maloobchodního prodeje za předpokladu, že uživatel dodrží přepravní, skladovací, montážní 
a provozní předpisy.

Dojde -li v průběhu provozu jednotky k závadě výrobce během záruční doby 
provozu, má uživatel právo na odstranění závad výrobcem prostřednictvím bezplatných 
záručních oprav v továrně.

Záruční oprava zahrnuje práce specifické pro odstranění poruch v provozu jednotky, aby 
bylo zajištěno její zamýšlené použití uživatelem v garantované době provozu. Chyby jsou 
odstraněny výměnou nebo opravou součástí jednotky nebo konkrétní části takové součásti 
jednotky.

Záruční oprava nezahrnuje:
•
•
•
Na

instalace / demontáž 
jednotky běžné technické 
údržby

těžit ze záruční opravy, uživatel musí poskytnout jednotku, uživatelskou příručku
s razítkem data nákupu a platebním dokladem certifikujícím Jednotkový model 
musí odpovídat tomu, který je uveden v uživatelské příručce.

Kontaktujte záruční servis u prodejce.

nákup.
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Záruka výrobce se nevztahuje na následující případy:
• Neschopnost uživatele odeslat jednotku s celým dodacím balíčkem, jak je uvedeno v 

uživatelské příručce, včetně odeslání s vynecháním součástí, které uživatel předtím sesadil.

Neshoda modelu jednotky a značky s informacemi uvedenými na obalu 
jednotky a v uživatelské příručce.
Neschopnost uživatele zajistit včasnou technickou údržbu jednotky.
Vnější poškození skříně jednotky (s výjimkou vnějších úprav požadovaných pro 
instalaci) a vnitřních součástí způsobených uživatelem.
Redesign nebo technické změny jednotky.
Výměna a použití jakýchkoli sestav, dílů a součástí neschválených výrobcem.

Zneužití jednotky.

Porušení uživatelských předpisů pro instalaci jednotky. 
Porušení uživatelských předpisů o ovládání jednotky.
připojení jednotky k elektrické síti s napětím odlišným od napětí uvedeného v uživatelské 
příručce;
Porucha jednotky v důsledku přepětí v elektrické síti. 
Volitelná oprava jednotky uživatelem.
Opravy jednotky jakoukoli osobou bez svolení výrobce. 
Uplynutí záruční doby na jednotku.
Porušení uživatelem přepravních předpisů jednotky. 
Porušení předpisů o skladování jednotky uživatelem.
Nesprávné kroky vůči jednotce spáchané třetími stranami.
Rozbití jednotky v důsledku okolností nepřekonatelné síly (požár, povodeň, zemětřesení, válka, 
nepřátelské akce všeho druhu, blokády).
Chybějící těsnění, pokud to stanoví uživatelská příručka.

Neodeslání uživatelské příručky s razítkem data nákupu jednotky. 
Chybějící platební doklad potvrzující nákup jednotky.

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

DODRŽOVÁNÍ REGISTRACÍ ZDE UVEDENÝCH V TOMTO ZAŘÍZENÍ ZAJISTÍ 
DLOUHODOBÝ A BEZPORUCHOVÝ PROVOZ JEDNOTKY.

NÁROKY UŽIVATELŮ BUDOU PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU POUZE 
PŘEDSTAVENÍ JEDNOTKY, DOKUMENTU O PLATBĚ A PŘÍRUČKY 
UŽIVATELE SE ZNAČKOU DATUM PRODEJE.
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  CERTIFIKÁT PŘIJETÍ

Typ jednotky

Modelka

Sériové číslo

Datum výroby

Axiální ventilátor s integrovaným světelným zdrojem

Lumis 100 _________________

je v souladu s technickými specifikacemi a je tímto prohlášen za připravený k provozu. Tímto 
prohlašujeme, že výrobek vyhovuje základním požadavkům na ochranu podle směrnice o 
elektromagnetické radě 2004/108/ES, 89/336/EHS a směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES, 73/23/EHS 
a směrnice o označování CE 93/68/ EHS o sbližování právních předpisů členských států

týkající se elektromagnetické kompatibility.
Tento certifikát je vydán po zkoušce provedené na vzorcích výše uvedeného výrobku.

Inspektor kvality
Razítko

  INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající

Adresa

Telefonní číslo

E-mailem

Datum nákupu

Toto má potvrdit přijetí úplné dodávky jednotky pomocí uživatelské 
příručky. Záruční podmínky jsou uznávány a přijímány.

Razítko prodejce

Podpis zákazníka
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  INSTALAČNÍ OSVĚDČENÍ

Jednotka byla připojena k elektrické síti podle
požadavky uvedené v této uživatelské příručce.
Jméno společnosti

Adresa

Telefonní číslo

Instalace
Celé jméno

Technik

Instalační technik
Datum instalace: Podpis: firemní pečeť

Jednotka byla nainstalována v souladu s ustanoveními všech 
příslušných místních a národních stavebních, elektrických a 
technických předpisů a norem. Jednotka funguje normálně podle 
pokynů výrobce.

Podpis:

  ZÁRUČNÍ KARTA

Typ jednotky

Modelka

Sériové číslo

Datum výroby

Datum nákupu

Záruční doba

Prodávající

Axiální ventilátor s integrovaným světelným zdrojem

Lumis 100 _________________

Razítko prodejce
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