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SILENTA-S 100TH TIMER-HUMIDITY

TH

อานและเก็บคําแนะนําเหลานีก้ อนติดตัง้ ชุดอุปกรณ
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของคูมอื การใชงาน เพือ่ การใชการทีม่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใชงาน
เก็บคูมอื นีไ้ วตลอดระยะเวลาการปฏิบตั งิ านทัง้ หมด คุณอาจตองอานขอมูลนีอ้ กี ครัง้

คูมอื การใชงานฉบับนี้ประกอบดวยคําอธิบายทางเทคนิคและเอกสารขอมูล ,
คําแนะนําในการใชงาน , คําแนะนําในการติดตั้งและเงื่อนไขการรับประกัน
สําหรับพัดลม รุน Silenta-S ออกแบบมาเพื่อระบายอากาศในสถานที่
ขนาดเล็กและขนาดกลาง

พัดลมติดตั้งกับผนัง,
ในการระบายอากาศหรือทออากาศรอบทิศทางตามแนวนอนหรือแนวตั้งโดยใชสก
รู 4 ตัวและหมุดเกลียว (รูปที่ 1)
ลําดับการยึดสําหรับ Silenta-S ดังแสดงในรูป 2-10
และแผนผังสายไฟแสดงในภาพประกอบ 11-16

พัดลมทําจากพลาสติกสีขาวและแผงดานหนามีสขี าวและสีเมทาลิค
การปรับเปลีย� นพัดลมอาจรวมถึงหน้ าจอป้ องกันแมลง

พัดลมใชพลังงานไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 220 โวลตและ 50
เฮิรตซและออกแบบมาสําหรับการทํางานอยางตอเนื่องโดยเชื่อมตอกับระบบไฟฟ
าทุกชนิด ทิศทางการไหลของอากาศตองตรงกับทิศทางของลูกศรบนปลอกพัดลม

จัดส่งมาพร้อมอุปกรณ์ ตอ่ ไปนี �

1.
2.
3.
4.

พัดลม - 1 ชิ้น;
นอตและพุก - 4 ชิ้น
คูม อื การใชงาน ;
กลอง

พัดลมไดรับการออกแบบสําหรับการทํางานในชวงอุณหภูมิแวดลอมตั้งแต +0 ° C
จนถึง + 45 ° C การปองกันชั้น IP 34
จัดเก็บพัดลมในหีบหอของผูผลิตในหองที่ระบายอากาศไดที่อุณหภูมิระหวาง
+ 5 ° C ถึง + 40 ° C และความชื้นสัมพัทธไมเกิน 80% ที่อุณหภูมิ + 25 ° C

พัดลมไดรบั การออกแบบสําหรับเชื่อมตอกับทออากาศ ขนาด 100, 125 และ 150 มม.
พัดลมถูกออกแบบใหมกี ารใชพลังงานไฟฟาต่ำ

พื้นผิวของพัดลมตองทําความสะอาดเปนประจําจากฝุนละอองและสิ่งสกปรก
ดูขั้นตอนการทําความสะอาดที่รูป ชุดพัดลม Silenta-S รุน 31-36

"L" โหมดติดตัง� มอเตอร์ ลูกปืน
"T" โหมดติดตัง� ตัวจับเวลาควบคุมปรับระหว่าง 2 ถึง 30 นาที
� ที�มีเกณฑ์การทํางานตัง� แต่ 60% ถึง 90%
"TH" โหมดติดตัง� เซ็นเซอร์ตรวจจับความชืน
"TP" โหมดติดตัง� เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลือ� นไหว (เฉพาะ Silenta-M series)
"V" โหมดติดตัง� สวิตช์ ในตัว
� สะเทือนด้านหลัง
"K" โหมดนี �ตดิ ตัง� ลดการสัน

ทําความสะอาดพื้นผิวของพัดลมดวยผานุมเปยกนํ้าและผสมผงซักฟอกออน ๆ
หลีกเลี่ยงของเหลวที่หยดลงบนมอเตอรขณะทําความสะอาดพัดลม
และเช็ดพื้นผิวใหแหงหลังจากทําความสะอาด
- การติดตั้งพัดลมในตึกปด ควรมีชองนําอากาศเขาอีกดานหนึ่งของหอง
เพื่อเปนการระบายอากาศภายในหองและเพื่อปองกันการไหลยอนกลับของอากาศ
- ควรติดตั้งพัดลมโดยความสูงของการติดตั้งไมควรตํ่ากวา 2.3 เมตร

Due to the constant improvements the construction of
some models may slightly differ from those described
in this manual.
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การเชือ� มต่อไฟฟ้ าการปรับการบํารุงรักษาและการซ่อมบํารุงจะได้รบั อนุ ญาตหลังจากทีเ� ครือ� งตั
ดการเชือ� มต่อจากแหล่งจ่ายไฟเท่านั �น
อนุ ญาตให้ตดิ ตัง� และบํารุงรักษาสําหรับช่างไฟฟ้ าทีม� คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที� ได้รบั ใบอนุ ญาตทําง
านไฟฟ้ าทีถ� กู ต้องหลังจากได้มกี ารศึกษาคูม่ อื การใช้งานอย่างรอบคอบแล้ว
กริดไฟฟ้ าแบบเดีย� วต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและมาตรฐานด้านไฟฟ้ าที� ใช้ ในท้องถิน
�
สายไฟต่อสายไฟคงทีต� อ้ งติดตัง� เครือ� งตัดวงจรอัตโนมัติ
พัดลมต้องเชือ� มต่อกับสายไฟผ่านตัวตัดวงจรอัตโนมัติ QF เข้ากับขายึดระบบสายไฟ
ช่องว่างระหว่างเบรคเกอร์บนขัว� ทัง� หมดต้องไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
ก่อนติดตัง� ตรวจสอบพัดลมเพือ� ดูความเสียหายทีอ� าจเกิดขึน� ของใบพัดและปลอก
ตัวปลอกกระแยมต้องมีอสิ ระของวัตถุแปลกปลอมใด ๆ ทีอ� าจทําให้ ใบมีดของใบพัดเสียหายได้
ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ หรือการดัดแปลงโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาตใด ๆไม่ ได้รบั อนุ ญาต.
ไม่ควรใช้เด็กและบุคคลทีม� คี วามสามารถทางร่างกายจิตใจและประสาทสัมผัสทีล� ดลงโดยปราศ
จากประสบการณ์ หรือความชํานาญทีเ� หมาะสมเว้นเสียแต่จะได้รบั การควบคุมหรือสั�งการให้บุค
� รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตน
คลอืน
อย่าปล่อยเด็กไว้ โดยไม่ตงั � ใจเพือ� หลีกเลีย� งการเล่นกับอุปกรณ์
ทําตามขัน� ตอนเพือ� ป้ องกันการสูบบุหรีค� วันคาร์บอนมอนอกไซด์และผลิตภัณฑ์อน
ื� ๆ
ทีเ� ผาไหม้เข้าไปในห้องผ่านปล่องไฟปล่องไฟหรืออุปกรณ์ ป้องกันไฟไหม้อน
ื� ๆ
ต้องจัดหาอากาศเพียงพอสําหรับการเผาไหม้และไอเสียทีเ� หมาะสมของก๊าซผ่านปล่องไฟ
(ปล่องไฟ) ของอุปกรณ์ เผาไหม้เชือ� เพลิงเพือ� ป้ องกันไม่ ให้ backdrafting

พัดลมที�มีตวั จับเวลาจะเริม� ทํางานเมื�อแรงดันควบคุมถูกส่งไปยังเทอร์มินัลอินพุต LT
เมื�อแรงดันไฟฟ้ าควบคุมดับลงพัดลมยังคงทํางานภายในระยะเวลาที�กําหนดโดยตัวตัง� เวลาที�กํา
หนดไว้ต�งั แต่ 2 ถึง 30 นาที
ปรับเวลาการทํางานของตัวจับเวลาโดยการหมุน potencjentometer T
ปรับไขควงตามเข็มนาฬิกาเพื�อเพิ�มเวลาล่าช้าหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื�อลด
� จะเริม� ทํางานได้เช่นกันเนื� อง
พัดลมที�ตดิ ตัง� ตัวจับเวลาการหน่ วงเวลาและเซ็นเซอร์วดั ความชืน
จากแรงดันควบคุมถูกส่งไปยังเทอร์มินัลอินพุต LT
� ในร่มสูงกว่าค่าเริม� ต้นที�ควบคุมระหว่าง 60% ถึง 90%
หรือเนื� องจากระดับความชืน
� ในร่มลดลงตํา� กว่าระดับการตัง� เครือ� งพัดลมจะ
เมื�อแรงดันไฟฟ้ าควบคุมปิ ดหรือระดับความชืน
ทํางานต่อภายในระยะเวลาที�กําหนดโดยตัวจับเวลาที�ควบคุมไว้ตงั � แต่ 2 ถึง 30 นาที
ปรับเวลาจับเวลาด้วยการหมุนหมุด Potentiometer T ปรับไขควงตามเข็มนาฬิกา
เพื�อเพิ�มหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื�อลดเวลาการหน่ วงเวลาและ Potentiometer H
�
ปรับสกรูตามเข็มนาฬิกาเพื�อเพิ�มหรือหมุนทวนเข็ม นาฬิกาเพื�อลดค่าความไวของความชืน

คําเตือน! วงจรจับเวลาอยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้ า
การปรับและควบคุมการทํางานทําได้เฉพาะเมื�อปิ ดเครือ� งเท่านั �น
ในขณะที�การปรับสกรูให้หลีกเลี�ยงความพยายามในการขับสกรูมากเกินไป
แผนผังสายไฟสําหรับเชื�อมต่อแสงกับตัวจับเวลาของพัดลมที�ควบคุมโดยสวิทช์ทั�วไปจะแสดงใ
นรูป 15 และ 25
(S - สวิตช์ภายนอก)
หลังจากปิ ดไฟแล้วพัดลมยังคงทํางานต่อไปภายในระยะเวลาที�กําหนดโดยตัวตัง� เวลาที�กําหนด
ไว้ตงั � แต่ 2 ถึง 30 นาที
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อากาศทีเ� คลือ� นทีเ� ข้าย้ายเข้ามาจะต้องเป็ นอากาศทีบ� ริสท
ุ ธิ�
� ๆ สารเคมีหรือวัสดุเส้นใย
ไม่มฝ
ี นละอองหรื
ุ่
อเศษสิง� ปกติสง�ิ อืน
อย่าใช้พดั ลมในสภาพแวดล้อมทีเ� ป็ นอันตรายหรือวัตถุระเบิดและไอระเหยเช่นแอลกอฮอล์,
เบนซิน,ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
อย่าปิดหรือกั�นช่องระบายอากาศหรือรบกวนการเดินอากาศตามธรรมชาติ
อย่าใส่วตั ถุตา่ งๆ บนตัวเครือ� ง

อุปกรณ์ เสริมที� ใช้รว่ มกับชุดอุปกรณ์ ทงั � ทีม� อี ยูแ่ ละไม่รวมอยู่ ในรายการจัดส่งตลอดจนอุปกรณ์
� ๆ ที� ใช้รว่ มกับเครือ� งจะไม่ ได้รบั การคุม้ ครองตามการรับประกัน
อืน
�
ไม่มกี ารรับประกันการใช้อปุ กรณ์ รว่ มกับพัดลมกับสินค้าของผูผ้ ลิตรายอืน
เฉพาะข้อบกพร่องในการผลิตเท่านั �นทีค� รอบคลุมโดยเงือ� นไขการรับประกัน
ข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทัง� หมดทีเ� กิดจากผลกระทบทางกลระหว่างกระบวนการทํางานหรื
อการสึกหรอตามธรรมชาติจะไม่ ได้รบั การคุม้ ครองตามเงือ� นไขการรับประกัน
ความผิดปกติทเี� กิดจากความรุนแรงในการปฏิบตั งิ านการดูแลรักษาและการบํารุงรักษาทัง� โดย
ลูกค้าหรือบุคคลทีส� ามหรือทีเ� กิดจากการดัดแปลงออกแบบโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาตจะไม่ ได้รบั การ
คุม้ ครองตามการรับประกัน
ความเสียหายทีเ� กิดจากอุบตั เิ หตุภยั พิบัตจิ ากธรรมชาติการกระทําสงครามความผิดปกติของสา
� ๆ ทีอ� ยู่นอกเหนื อการควบคุมของผู้ผลิตหรือสถานการณ์ อน
ธารณชนหรือ�จจัยอืน
ื� ๆ
ทีบ� ังคับให้เกิดขึน�

การรับประกัน :
ขณะซือ� ลูกค้าจะยอมรับเงือ� นไขการรับประกันต่อไปนี:�
ผู้ผลิตขอรับรองการใช้งานโดยปกติของเครือ� งเป็ นเวลา 60 เดือน นั บจากวันทีจ� ําหน่ าย
ทัง� นี �ขึน� อยู่กบั การปฏิบตั ติ ามกฎการขนส่งการจัดเก็บการติดตัง� และการใช้งาน
ในกรณี ที� ไม่มี ใบเสร็จรับเงินหรือการยืนยันวันทีข� ายระยะเวลาการรับประกันจะคํานวณจาก
วันทีผ� ลิต การไม่ส่งเอกสารดังกล่าวอาจส่งผลต่อการปฏิเสธการให้ บริการฟรีของอุปกรณ์
ทีผ� ิดพลาด
� ๆ
ในกรณี ที� ไม่มี ใบเสร็จการขายหรือการยืนยันวันทีข� ายอืน
ระยะเวลารับประกันจะคํานวณจากผลิตภัณฑ์
การไม่ส่งเอกสารข้างต้นอาจส่งผลให้มกี ารปฏิเสธการให้บริการฟรีสําหรับอุปกรณ์ ทบี� กพร่อง
หน่ วยและส่วนประกอบทัง� หมดทีเ� ป็ นของหน่ วยความผิดพลาดและถูกแทนทีภ� ายในระยะเวล
าการรับประกันจะอยู่ภายใต้ระยะเวลาการรับประกันและเงือ� นไขการรับประกันทัว� ไป
ดังนั �นระยะเวลาการรับประกันจะไม่ ได้รบั การขยายสําหรับชิน� ส่วนพัดลมทีถ� กู แทนที�
ในกรณี ทีอ� ปุ กรณ์ ลม้ เหลวเนื� องจากอุปกรณ์ ชาํ รุดในช่วงระยะเวลาการรับประกันผู้บริ โภคมี
สิทธิท
� ีจ� ะแลกเปลีย� นสินค้า
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ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายต่อไปนี � :

Recylcle at the end of unit's service life.

ผู้ผลิตจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทางกลหรือทางกายภาพอันเป็ นผลมาจากการใช้
ความรุนแรงการใช้อปุ กรณ์ อย่างไม่ถูกต้องหรือผลกระทบเชิงกลขัน� ต้น
ความเสียหายทางอ้อมเช่นการติดตัง� ใหม่หรือการเชือ� มต่อใหม่ของหน่ วยความสูญเสียโดย
ตรงหรือโดยอ้อมทีเ� กีย� วข้องกับการเปลีย� นหน่ วยจะไม่ ได้รบั การชดใช้คา่ เสียหาย
การรับประกันการผลิตไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดการรวมถึงความ
เสี�ยงทีเ� กิดจากการปิ ดและ / หรือการติดตัง� หรือถอดชุดอุปกรณ์ ที� ไม่เหมาะสม
ผู้รบั เหมาทีร� บั ผิดชอบด้านการติดตัง� ไฟฟ้ าและการปรับตัวจะต้องรับผิดชอบในการรับ
ประกันผลงานเหล่านี �
ไม่วา่ ในกรณี ใดจํานวนค่าสินไหมทดแทนจะต้องไม่เกินมูลค่าทีช� าํ ระจริงสําหรับราคา
หน่ วยทีม� ีขอ้ บกพร่อง

Do not dispose of with other trash.
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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 приемщика
Клеймо приймальника
Stempel odbiorcy
Razítko pøejímaèe
Átvevõ bélyegzõje

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)
Продан
(наименование и штамп продавца)
Проданий
(найменування та штамп продавця)
Sprzedano
(nazwa i stempel sprzedawcy)
Je prodán
(název a razítko prodávajícího)
Eladva
(az eladó neve és bélyegzõje)

Date of issue

Date of sale

Herstellungsdatum

Verkaufsdatum

Date de fabrcation

Date de la vente

Data di rilascio

Data di vendita

Productiedatum

Datum van verkoop

Fecha de producción

La fecha de la venta

Data eliberarii

Data vanzarii

Дата выпуска

Дата продажи

Дата випуску

Дата продажу

Data produkcji

Data sprzeda¿y

Datum výroby

Datum prodeje

Kibocsátás dátuma

Értékesités dátuma
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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
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The fan device is ready for operation .
Der Lüfter ist als betriebsfähig anerkannt.
Le ventilateur est reconnu valable à l'exploitation.
I l ventilatore è adatto per l'uso .
De ventilator is herkend voor het gebruik.
El ventilador es válido para la explotación.
Ventilatorul este apt pentru exploatare.
Вентилятор признан годным к эксплуатации.
Вентилятор визнано придатним до експлуатації.
Wentylator uznany zosta³ za nadaj¹cy siê do eksploatacji.
Ventilátor je uznán vyhovujícím k využití.
A ventilátor használhatónak volt elismerve.
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