
NÁVOD NA MONTÁŽ  A OBSLUHU

CZ



Použití:

Ventilátor se používá na odsávání vzduchu z místnosti během léta i zimy. 

Je určený pro použití v domácnostech a ve veřejných prostorách. 

Montuje se na vzduchopotrubí podle jeho rozměrů. 

Ventilátory jsou schopné nepřetržitého provozu bez odpojení od sítě.

Kompletní výrobek obsahuje tyto části:

1 ventilátor,

1 návod na použití,

1 balení.

Obrázek č.1

1 - kryt, 2 - těleso, 

3 - těsnící kruh, 4 - motor, 

5 - podložka, 6 - regulátor časovače (pokud je součástí), 

7 - vrtule, 8 - ochranný kryt motoru.



Základní technický popis:

Typy ventilátorů, jejich parametry, vnější vzhled, montážní rozměry jsou 

uvedené v tabulce 1 a 2 a na obr. 1 a 2.

Ventilátory se instalují k síti se střídavým proudem 220-240V a 50Hz.

3Max. odsávání vzduchu, m /h

Max. tlak, Pa

Příkon, W

-1Otáčecí moment, min

Úroveň hlasitosti, dBA

Tabulka 1

Tabulka 2

0 0Ventilátory se používají v místnostech s teplotou od  0 C do 45 C.

Nezpůsobují ruch na rádio a TV přijímačích, video a DVD přehrávačích.

Rozměry, mm Hmotnost,

 kg

Obrázek č.2



Bezpečnostní opatření:

Ventilátory odpovídají EN normám a standardům, nařízením LVD a EMC. 

Ochrana před zasažením elektrickým proudem - dvojitá izolace. Bezpečnostní 

krytí: IP X4. 

Před zapojením ventilátoru k elektrosíti, je třeba zkontrolovat všechny 

mechanické části ventilátoru, zda se tam nenacházejí cizí tělesa a zda jsou 

všechny součásti nepoškozené.

Montážní práce může vykonávat jen kvalifikovaná osoba.

Obslužné a opravné činnosti se mohou vykonávat jen po odpojení od napětí. 

Upozornění!!!

Upozornění!!!

Ventilátor nepoužívat na místech se silnou koncentrací 

prachu, v agresivním prostředí a v prostředí s možností 

výbuchu. 

Ustanovení a pracovní postup:

Všechny montážní a napájecí práce (nákres č. 7) se 

mohou vykonávat jen bez připojení ke zdroji.

Nastavení časovače se vykonává bez zapojení do 

elektrické sítě. Kontrola nastavení se vykonává až po 

spuštění ventilátoru. (nákres č. 4).

Schémy montáže a připojení k elektrosíti jsou zobrazené v 

nákrese č. 3.1 a 3.2.

Připojení ventilátorů k elektrosíti musí být provedeno přes jistič. Mezera mezi 

kontakty na svorkovnici musí být minimálně 3mm. Směr proudu vzduchu musí 

odpovídat se směrem střelky umístěné na tělese ventilátoru.

Údržba:

Údržba se vykonává jen po odpojení od zdroje. Vykonává se periodicky a to 

čištěním ventilátoru od prachu a špíny. Na čištění zevnitř použijte jemný štětec 

a dbejte na to, aby jste nepoškodili a neporušili elektrické připojení. 



Schéma připojení:

Základní model

Model připojení 

přes časovač

Nákres č.3 Základní pohled se svorkou

Nákres č. 3.1 Schéma připojení TUBO 100/125/150

Nákres č. 3.2 Schéma připojení TUBO 100/125/150 T



Ventilátory s časovačem se  

automaticky vypínají a zapínají 

pomocí regulátoru v určitých 

intervalech. Dobu intervalu je 

možné nastavit pomocí šroubku, 

otáčením ve směru hodinových 

ručiček, nebo naopak. Krajní 

levá poloha znamená minimální 

dobu (2 min) a krajní práva 

poloha, maximální dobu (30 min).

Nákres č.4



Nákres č.5



Nákres č.6



Záruka:

Na ventilátory se vztahuje záruka 5 let od data prodeje, pod podmínkou že 

ventilátory jsou používané ve shodě s tímto návodem a podmínkami, a nebyli 

připojené na jiné napětí a frekvenci a nebyli chybně používané. 

Jakmile je jakákoliv část poškozená kontaktujte svého dodavatele nebo 

instalatéra, aby zařízení bylo opravené případně vyměněné. 

Zpětné dopravné hradí kupující. 

Reklamace řeší dovozce pro ČR:

SCAME-CZ, s.r.o.

Průmyslová 2084

594 01 Velké Meziříčí

www.scame.cz

Záruční list



Kupující:

Prodávající:

Datum prodeje:

Razítko a podpis:

Model:



NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

SK



Použitie: 

Ventilátor sa používa na odsávanie vzduchu z miestnosti počas leta aj zimy. Je 

určený pre použitie v domácnostiach a vo verejných priestoroch. 

Montuje sa na ventilačné potrubia podľa jeho rozmerov. Ventilátory sú určené 

na neprerušený elektrický prúd.

Kompletný výrobok zahŕňa tieto časti:

1 ventilátor,

1 návod na použitie,

1 balenie.

Nákres č.1

1 - kryt, 2 - teleso, 

3 - tesniaci kruh, 4 - motor, 

5 - podložka, 6 - regulátor časovača (ak je súčasťou), 

7 - vrtuľa, 8 - ochranný kryt motora
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Základné technický popis:

Názvy ventilátora, ich parametre, vonkajší vzhľad, montážne rozmery sú 

uvedené v tabuľke  1,2 a v nákrese číslo 1,2.

Ventilátory sa inštalujú na striedavý prúd 220-240V a 50Hz.

3Max. odsávanie vzduchu, m /h

Max. tlak, Pa

Příkon, W

-1Otáčací moment, min

Úroveň hlasitosti, dBA

Tabuľka 1

Tabuľka 2

0Ventilátory sa používajú v miestnostiach s teplotou od  0 do 45 C.

Nespôsobujú ruch na rádio a TV prijímačoch, Video a DVD prehrávačoch.

Rozmery, mm Hmotnosť,

 kg

Nákres č.2
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Bezpečnostné opatrenia:

Ventilátory zodpovedajú EN normám a štandardom, nariadenia LVD a EMC. 

Ochrana pred zasiahnutím elektrickým prúdom - dvojitá izolácia. Bezpečnostné 

krytie: IP X4. 

Pred pripojením ventilátora, je potrebné skontrolovať všetky mechanické časti 

ventilátora, či sa tam nenachádzajú cudzie telesá a či nie sú poškodené.

Montážne práce môže vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Obslužné a opravné činnosti sa môžu vykonávať len po odpojení napätia. 

Upozornenie!!!

Upozornenie!!!

Ventilátor nepoužívať na  miestach so silnou 

koncentráciou prachu, v agresívnom prostredí a v 

prostredí s možnosťou výbuchu.

Ustanovenia a pracovný postup:

Všetky montážne a napájacie práce ( nákres č. 7) sa môžu 

vykonať len bez pripojenia k zdroju.

Nastavenie časovača sa vykonáva bez pripojeni 

elektrického prúdu. Kontrola nastavenia sa vykonáva až 

po spustení ventilátora. (Nákres č. 4).

Schémy montáže a pripojení k elektrickému zdroju sú zobrazené v 

nákrese č. 3.1 a 3.2.

Pripojenie ventilátorov k el. prúdu musí byť prevedené cez istič. Medzera medzi 

kontaktami na svorkovnici musí byť minimálne 3mm. Smer prúdu vzduchu musí 

zodpovedať so smerom strelky umiestnenej na telese ventilátora.

Údržba:

Údržba sa vykonáva len po odpojení zo zdroja. Vykonáva sa periodicky a to 

čistením ventilátora od prachu a špiny. Na čistenie zvnútra použite jemný 

štetec a dbajte na to aby ste nepoškodili a neporušili elektrické pripojenie.
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Schéma pripojenia:

Základný model

Model pripojenia 

cez časovač

Nákres č.3 Základný pohľad so svorkou

Nákres č. 3.1 Schéma pripojenia TUBO 100/125/150

Nákres č. 3.2 Schéma pripojenia TUBO 100/125/150 T
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Ventilátory s časovačom sa  

automaticky vypínajú a zapínajú 

pomocou regulátora v určitých 

intervaloch. Dobu intervalu je 

možné nastaviť pomocou 

skrutky, otáčaním v smere 

hodinových ručičiek alebo 

naopak. Krajná ľavá poloha 

znamená minimálnu dobu 

(2 min) a krajná práva poloha, 

maximálnu dobu (30 min).

Nákres č.4
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Nákres č.5
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Nákres č.6
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Záruka:

Na ventilátory sa vzťahuje záruka 5 let od dátumu predaja, pod podmienkou že 

ventilátory sú používané v zhode s týmto návodom a podmienkami, neboli 

pripojené na iné napätie a frekvenciu a neboli chybne používané. 

Ak akákoľvek časť je poškodená kontaktujte svojho dodávateľa alebo 

inštalatéra, aby zariadenie bolo opravené prípadne vymenené 

Spätné dopravné hradí kupujúci. 

Reklamácie rieši dovozca pre SR:

SCAME-SK, s.r.o.

Nábrežie Oravy 628/3

026 01 Dolný Kubín

www.scame.sk

Záručný list
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Kupujúci:

Prodávající:

Dátum predaja:

Pečiatka podpis:

Model:

TUBO_CZ_SK


