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TH ปฏบิตัติามคําแนะนําของคูมอืการใชงาน เพือ่การใชการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุตลอดอายกุารใชงาน 
เกบ็คูมอืนีไ้วตลอดระยะเวลาการปฏบิตังิานทัง้หมด คณุอาจตองอานขอมลูนีอ้กีครัง้

คูมือการใชงานฉบับน้ีประกอบดวยคําอธิบายทางเทคนิคและเอกสารขอมูล , 
คําแนะนําในการใชงาน , คําแนะนําในการติดต้ังและเง่ือนไขการรับประกัน 
สําหรับพัดลม รุน Silenta-S ออกแบบมาเพ่ือระบายอากาศในสถานท่ี 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง

พัดลมทําจากพลาสติกสีขาวและแผงดานหนามีสีขาวและสีเมทาลิค

การปรบัเปลี�ยนพัดลมอาจรวมถึงหน้าจอป้องกันแมลง

จัดส่งมาพรอ้มอุปกรณ์ตอ่ไปนี�

1.  พัดลม - 1 ช้ิน; 
2.  นอตและพุก  - 4 ช้ิน 

3.  คูมือการใชงาน ;
4. กลอง 

พัดลมไดรับการออกแบบสําหรับเช่ือมตอกับทออากาศ ขนาด 100, 125 และ 150 มม. 

พัดลมถูกออกแบบใหมีการใชพลังงานไฟฟาต่ำ

"L"  โหมดติดตั�งมอเตอร์ ลูกปืน
"T" โหมดติดตั�งตัวจับเวลาควบคุมปรับระหว่าง 2 ถึง 30 นาที 
"TH" โหมดตดิตั �งเซ็นเซอรต์รวจจับความชื�นที�มีเกณฑ์การทํางานตั �งแต ่60% ถึง 90%
"TP" โหมดตดิตั �งเซ็นเซอรต์รวจจับการเคลื�อนไหว (เฉพาะ Silenta-M series)
"V" โหมดตดิตั �งสวติช์ ในตวั
"K" โหมดนี�ตดิตั �งลดการสั�นสะเทือนดา้นหลัง

Due to the constant improvements the construction of 
some models may slightly differ from those described
in this manual.

พัดลมติดตั้งกับผนัง, 
ในการระบายอากาศหรือทออากาศรอบทิศทางตามแนวนอนหรือแนวตั้งโดยใชสก 
รู 4 ตัวและหมุดเกลียว (รูปที่ 1)

ลําดับการยึดสําหรับ Silenta-S ดังแสดงในรูป 2-10 
และแผนผังสายไฟแสดงในภาพประกอบ 11-16

พัดลมใชพลังงานไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 220 โวลตและ 50 
เฮิรตซและออกแบบมาสําหรับการทํางานอยางตอเนื่องโดยเชื่อมตอกับระบบไฟฟ 
าทุกชนิด ทิศทางการไหลของอากาศตองตรงกับทิศทางของลูกศรบนปลอกพัดลม

พัดลมไดรับการออกแบบสําหรับการทํางานในชวงอุณหภูมิแวดลอมตั้งแต +0 ° C 
จนถึง + 45 ° C การปองกันชั้น IP 34

จัดเก็บพัดลมในหีบหอของผูผลิตในหองที่ระบายอากาศไดที่อุณหภูมิระหวาง      
+ 5 ° C ถึง + 40 ° C และความชื้นสัมพัทธไมเกิน 80% ที่อุณหภูมิ + 25 ° C

พื้นผิวของพัดลมตองทําความสะอาดเปนประจําจากฝุนละอองและสิ่งสกปรก 
ดูขั้นตอนการทําความสะอาดที่รูป ชุดพัดลม Silenta-S รุน 31-36

ทําความสะอาดพื้นผิวของพัดลมดวยผานุมเปยกนํ้าและผสมผงซักฟอกออน ๆ 

หลีกเลี่ยงของเหลวที่หยดลงบนมอเตอรขณะทําความสะอาดพัดลม 

และเช็ดพื้นผิวใหแหงหลังจากทําความสะอาด

- การติดตั้งพัดลมในตึกปด ควรมีชองนาํอากาศเขาอีกดานหนึ่งของหอง 

เพื่อเปนการระบายอากาศภายในหองและเพื่อปองกันการไหลยอนกลับของอากาศ

- ควรติดตั้งพัดลมโดยความสูงของการติดตั้งไมควรตํ่ากวา 2.3 เมตร

อานและเกบ็คาํแนะนาํเหลานีก้อนตดิตัง้ชดุอปุกรณ
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พัดลมที�มีตวัจับเวลาจะเริ�มทํางานเมื�อแรงดนัควบคมุถูกส่งไปยังเทอรม์ินัลอินพุต LT 
เมื�อแรงดนัไฟฟ้ าควบคมุดบัลงพัดลมยังคงทํางานภายในระยะเวลาที�กําหนดโดยตวัตั �งเวลาที�กํา
หนดไวต้ั�งแต่ 2 ถึง 30 นาที
ปรบัเวลาการทํางานของตวัจับเวลาโดยการหมุน potencjentometer T 
ปรบัไขควงตามเข็มนาฬิกาเพื�อเพิ�มเวลาล่าช้าหรอืหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื�อลด
พัดลมที�ตดิตั �งตวัจับเวลาการหน่วงเวลาและเซ็นเซอรว์ดัความชื�นจะเริ�มทํางานไดเ้ช่นกันเนื�อง
จากแรงดนัควบคมุถูกส่งไปยังเทอรม์ินัลอินพุต LT 
หรอืเนื�องจากระดบัความชื�นในรม่สูงกวา่คา่เริ�มตน้ที�ควบคมุระหวา่ง 60% ถึง 90%
เมื�อแรงดนัไฟฟ้ าควบคมุปิ ดหรอืระดบัความชื�นในรม่ลดลงตํ�ากวา่ระดบัการตั �งเครื�องพัดลมจะ 
ทํางานตอ่ภายในระยะเวลาที�กําหนดโดยตวัจับเวลาที�ควบคมุไวต้ั �งแต่ 2 ถึง 30 นาที
ปรบัเวลาจับเวลาดว้ยการหมุนหมุด Potentiometer T ปรบัไขควงตามเข็มนาฬิกา 
เพื�อเพิ�มหรอืหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื�อลดเวลาการหน่วงเวลาและ Potentiometer H 
ปรบัสกรตูามเข็มนาฬิกาเพื�อเพิ�มหรอืหมุนทวนเข็ม นาฬิกาเพื�อลดคา่ความไวของความชื�น

คําเตือน! วงจรจับเวลาอยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้า
การปรบัและควบคมุการทํางานทําไดเ้ฉพาะเมื�อปิดเครื�องเท่านั�น
ในขณะที�การปรบัสกรใูห้หลีกเลี�ยงความพยายามในการขับสกรมูากเกินไป 
แผนผังสายไฟสําหรบัเชื�อมตอ่แสงกับตวัจับเวลาของพัดลมที�ควบคมุโดยสวทิช์ทั�วไปจะแสดงใ
นรปู 15 และ 25
(S - สวติช์ภายนอก)
หลังจากปิดไฟแล้วพัดลมยังคงทํางานตอ่ไปภายในระยะเวลาที�กําหนดโดยตวัตั �งเวลาที�กําหนด 
ไวต้ั �งแต ่2 ถึง 30 นาที

การเชื�อมต่อไฟฟ้ าการปรบัการบํารงุรกัษาและการซ่อมบํารงุจะได้รบัอนุญาตหลังจากที�เครื�องตั

ดการเชื�อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟเท่านั�น

อนุญาตให้ตดิตั�งและบํารงุรกัษาสําหรบัช่างไฟฟ้ าที�มีคณุสมบัติเหมาะสมที� ได้รบัใบอนุญาตทําง

านไฟฟ้ าที�ถูกต้องหลังจากได้มีการศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างรอบคอบแล้ว

กรดิไฟฟ้ าแบบเดี�ยวต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและมาตรฐานด้านไฟฟ้ าที� ใช้ ในท้องถิ�น

สายไฟต่อสายไฟคงที�ต้องติดตั�งเครื�องตัดวงจรอัตโนมัติ

พัดลมต้องเชื�อมต่อกับสายไฟผ่านตัวตัดวงจรอัตโนมัติ QF เข้ากับขายึดระบบสายไฟ

ช่องวา่งระหวา่งเบรคเกอรบ์นขั�วทั�งหมดต้องไม่น้อยกวา่ 3 มิลลิเมตร

ก่อนติดตั�งตรวจสอบพัดลมเพื�อดูความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นของใบพัดและปลอก 

ตัวปลอกกระแยมต้องมีอิสระของวตัถุแปลกปลอมใด ๆ ที�อาจทําให้ ใบมีดของใบพัดเสียหายได้ 

ใช้งานผิดวตัถุประสงคข์องอุปกรณ์หรอืการดดัแปลงโดยไม่ไดร้บัอนุญาตใด ๆไม่ไดร้บัอนุญาต.

ไม่ควรใช้เด็กและบุคคลที�มีความสามารถทางรา่งกายจิตใจและประสาทสัมผัสที�ลดลงโดยปราศ

จากประสบการณ์หรอืความชํานาญที�เหมาะสมเวน้เสียแตจ่ะไดร้บัการควบคมุหรอืสั�งการให้บุค

คลอื�นรบัผิดชอบตอ่ความปลอดภัยของตน

อย่าปล่อยเด็กไว้ โดยไม่ตั �งใจเพื�อหลีกเลี�ยงการเล่นกับอุปกรณ์

ทําตามขั�นตอนเพื�อป้องกันการสูบบุหรี�ควนัคารบ์อนมอนอกไซดแ์ละผลิตภัณฑ์อื�น ๆ 
ที�เผาไหม้เข้าไปในห้องผ่านปล่องไฟปล่องไฟหรอือุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้อื�น ๆ
ตอ้งจัดหาอากาศเพียงพอสําหรบัการเผาไหม้และไอเสียที�เหมาะสมของก๊าซผ่านปล่องไฟ 
(ปล่องไฟ) ของอุปกรณ์เผาไหม้เชื �อเพลิงเพื�อป้องกันไม่ให้ backdrafting

3

CAUTION!



TH

อุปกรณ์เสริมที� ใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ทั�งที�มีอยู่และไม่รวมอยู่ในรายการจัดส่งตลอดจนอุปกรณ์

อื�น ๆ ที� ใช้รว่มกับเครื�องจะไม่ได้รบัการคุ้มครองตามการรบัประกัน

ไม่มีการรบัประกันการใช้อุปกรณ์รว่มกับพัดลมกับสินค้าของผู้ผลิตรายอื�น

เฉพาะข้อบกพรอ่งในการผลิตเท่านั�นที�ครอบคลุมโดยเงื�อนไขการรบัประกัน 
ข้อบกพรอ่งและข้อบกพรอ่งทั�งหมดที�เกิดจากผลกระทบทางกลระหวา่งกระบวนการทํางานหรื

อการสึกหรอตามธรรมชาตจิะไม่ไดร้บัการคุม้ครองตามเงื�อนไขการรบัประกัน

ความผิดปกตทีิ�เกิดจากความรนุแรงในการปฏิบัตงิานการดแูลรกัษาและการบํารงุรกัษาทั �งโดย

ลูกคา้หรอืบุคคลที�สามหรอืที�เกิดจากการดดัแปลงออกแบบโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจะไม่ไดร้บัการ

คุม้ครองตามการรบัประกัน

ความเสียหายที�เกิดจากอุบัตเิหตภัุยพิบัตจิากธรรมชาตกิารกระทําสงครามความผิดปกตขิองสา

ธารณชนหรอื�จจัยอื�น ๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของผู้ผลิตหรอืสถานการณ์อื�น ๆ 
ที�บังคบัให้เกิดขึ �น

อากาศที�เคลื�อนที�เข้าย้ายเข้ามาจะต้องเป็ นอากาศที�บรสุิทธิ� 
ไม่มีฝุ่ นละอองหรอืเศษสิ�งปกติสิ�งอื�นๆ สารเคมีหรอืวสัดุเส้นใย
อย่าใช้พัดลมในสภาพแวดล้อมที�เป็ นอันตรายหรอืวตัถุระเบิดและไอระเหยเช่นแอลกอฮอล์, 
เบนซิน,ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
อย่าปิดหรอืกั�นช่องระบายอากาศหรอืรบกวนการเดนิอากาศตามธรรมชาต ิ
อย่าใส่วตัถุตา่งๆ บนตวัเครื�อง

การรบัประกัน :
ขณะซื�อลูกค้าจะยอมรับเงื�อนไขการรับประกันต่อไปนี�:

ผู้ผลิตขอรบัรองการใช้งานโดยปกตขิองเครื�องเป็นเวลา 60 เดอืน นับจากวนัที�จําหน่าย
ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับการปฏิบัตติามกฎการขนส่งการจัดเก็บการตดิตั �งและการใช้งาน
ในกรณีที� ไม่มี ใบเสรจ็รบัเงินหรอืการยืนยันวนัที�ขายระยะเวลาการรบัประกันจะคาํนวณจาก   
วนัที�ผลิต การไม่ส่งเอกสารดงักล่าวอาจส่งผลตอ่การปฏิเสธการให้ บรกิารฟรขีองอุปกรณ์ 
ที�ผิดพลาด

ในกรณีที� ไม่มี ใบเสรจ็การขายหรอืการยืนยันวนัที�ขายอื�น ๆ 
ระยะเวลารบัประกันจะคาํนวณจากผลิตภัณฑ์
การไม่ส่งเอกสารข้างตน้อาจส่งผลให้มีการปฏิเสธการให้บรกิารฟรสํีาหรบัอุปกรณ์ที�บกพรอ่ง
หน่วยและส่วนประกอบทั�งหมดที�เป็นของหน่วยความผิดพลาดและถูกแทนที�ภายในระยะเวล
าการรบัประกันจะอยู่ภายใตร้ะยะเวลาการรบัประกันและเงื�อนไขการรบัประกันทั�วไป 
ดงันั�นระยะเวลาการรบัประกันจะไม่ไดร้บัการขยายสําหรบัชิ �นส่วนพัดลมที�ถูกแทนที�
ในกรณีที�อุปกรณ์ล้มเหลวเนื�องจากอุปกรณ์ชํารดุในช่วงระยะเวลาการรบัประกันผู้บริโภคมี 
สิทธิ�ที�จะแลกเปลี�ยนสินคา้
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ไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายต่อไปนี� : 

ผู้ผลิตจะไม่รบัผิดชอบตอ่ความเสียหายทางกลหรอืทางกายภาพอันเป็นผลมาจากการใช้ 

ความรนุแรงการใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกตอ้งหรอืผลกระทบเชิงกลขั �นตน้

ความเสียหายทางอ้อมเช่นการตดิตั �งใหม่หรอืการเชื�อมตอ่ใหม่ของหน่วยความสูญเสียโดย

ตรงหรอืโดยอ้อมที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนหน่วยจะไม่ไดร้บัการชดใช้คา่เสียหาย

การรบัประกันการผลิตไม่ครอบคลุมถึงคา่ใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดการรวมถึงความ 

เสี�ยงที�เกิดจากการปิดและ / หรอืการตดิตั �งหรอืถอดชุดอุปกรณ์ที� ไม่เหมาะสม

ผู้รบัเหมาที�รบัผิดชอบดา้นการตดิตั �งไฟฟ้าและการปรบัตวัจะตอ้งรบัผิดชอบในการรบั 

ประกันผลงานเหล่านี�

ไม่วา่ในกรณีใดจาํนวนคา่สินไหมทดแทนจะตอ้งไม่เกินมูลคา่ที�ชําระจรงิสําหรบัราคา 

หน่วยที�มีข้อบกพรอ่ง

5

Recylcle at the end of unit's service life. 

Do not dispose of with other trash.
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Клеймо приемщика

Stamp of the acceptance inspector 

Zeichen des Abnehmers  

Marque du réceptionnaire  

Timbro di un ispettore

Stempel van de Kwaliteitsinspecteur

La marca del receptor      

Stampila societatii beneficiare    

Клеймо приймальника

Stempel odbiorcy

Razítko pøejímaèe

Átvevõ bélyegzõje

Дата выпуска

Date of issue

Herstellungsdatum

Date de fabrcation

Data di rilascio 

Productiedatum

Fecha de producción

Data eliberarii

Дата випуску

Data produkcji

Datum výroby

Kibocsátás dátuma

Продан

(наименование и штамп продавца)

Sold

(Title of sales organization, shop stamp)

Verkauft 

(Bezeichnung und Stempel des Verkäufers)

Vendu

(le nom et le tampon du vendeur)

Venduto 

(Nome e timbro rivenditore) 

Verkocht door

(naam van de verkoper, stempel van de verkoper )

Vendido

(el nombre y la estampilla del vendedor)

Vandut

(denumirea si stampila vanzatorului)

Проданий

(найменування та штамп продавця)

Sprzedano 

(nazwa i stempel sprzedawcy)

Je prodán

(název a razítko prodávajícího)

Eladva

(az eladó neve és bélyegzõje)

Date of sale

Verkaufsdatum

Date de la vente

Data di vendita 

Datum van verkoop

La fecha de la venta

Data vanzarii

Дата продажу

Data sprzeda¿y 

Datum prodeje

Értékesités dátuma

Дата продажи
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V01-(S-Series)-01

Acceptance certificate
Abnahmezeugnis
Certificat de réception
Certificato di accettazione
Akte van de aanvaarding
Certificado de ingreso
Certificat de receptie
Свидетельство о приемке
Свідоцтво про приймання
Akt odbioru
Osvìdèení o kolaudaci
Átvételi bizonyitvány

.

I .

De ventilator is herkend voor het gebruik.

Вентилятор признан годным к эксплуатации.

The fan device is ready for operation
Der Lüfter ist als betriebsfähig anerkannt.

Le ventilateur est reconnu valable à l'exploitation.

l ventilatore è adatto per l'uso

El ventilador es válido para la explotación.

Ventilatorul este apt pentru exploatare.

Вентилятор визнано придатним до експлуатації.
Wentylator uznany zosta³ za nadaj¹cy siê do eksploatacji.

Ventilátor je uznán vyhovujícím k využití.

A ventilátor használhatónak volt elismerve. 

100
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