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1.   Descriere

Perdelele de aer au fost studiate i realizate pentru a permite optimizarea randamentului
instala iilor de climatizare a spa iilor în care sunt montate, compatibil cu necesit ile utilizatorilor,
de a facilita accesul continuu în spa ii, evitându-se astfel închiderea i deschiderea u ilor, care
conduce la ob inerea economiilor i reducându-se la minim pierderile termice.

Perdeaua de aer, situat  la interior, deasupra c ii de acces, genereaz  un debit de aer
vertical puternic, de sus în jos, creând o separa ie net  între aerul exterior i volumul de aer
interior, permi ând astfel climatizarea spa iului f  pierderi de energie termic , atât în perioada
estival  cât i în cea de iarn .
 Alte avantaje deriv  din importanta economie de consum electric i din lipsa impedimentului
creat prin p trunderea prafului  din exterior i al insectelor în cazul c ilor de acces deschise
permanent
 Utilizarea optim  a perdelelor de aer este posibil  prin alegerea uneia din cele 3 viteze a
ventilatorului prin intermediul telecomenzii.

2.   Norme de siguran

ATEN IE! Nu introduce i degetele sau alte obiecte în interiorul echipamentului în zona de
aspira ie sau refulare a aerului când acesta este oprit sau în func ionare, pentru a evita r nirea.

Dac  în timpul func ion rii perdeaua de aer se blocheaz , nu incerca i repornirea prin
rotirea manual  a ventolei pentru a evita r nirea sau electrocutarea, ci chema i personalul
calificat.
Se interzice orice opera iune de modificare a echipamentului sau de depanare a acestuia;
pentru aceasta adresa i-v  numai personalului de specialitate sau unit ii service cea mai
apropiat .

IMPORTANT! Este interzis  sp larea echipamentului cu jet de ap  sau cu produse de cur are
prin pulverizare pentru nu provoca scurtcircuite.

Inainte de a efectua orice opera ie asupra echipamentului decupla i mufa de alimentare
cu energie electric .

Nu utiliza i perdelele de aer în b i sau în alte spa ii unde umiditatea este ridicat  sau exist
posibilitatea stropirii cu ap  (grad de protec ie IP20).

3.   Instalarea i punerea în func iune

IMPORTANT
Instalarea perdelei de aer trebuie efectuat  de personal calificat ANRE i acord cu norma CEI
64.8 (leg turi electrice) precum i în conformitate cu prezentul manual de instruc iuni.

Perdelele de aer pot fi instalate deasupra u ii, pozi ionate astfel încât gura de refulare s
fie centrat  pe golul de acces. Echipamentul nu se monteaz  la exterior sau în locuri unde ar
putea fi expus la intemperii (ploaie, vânt, etc).

Asigura i-v  c  sub nici o form , echipamentul nu poate intra în contact cu ploaia i nu
poate aspira ap , pentru c  exist  riscul scurtcircuit rii.
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Este obligatorie fixarea la perete prin cele 2 orificii realizate de produc tor pe placa din
spate a echipamentului, pentru a permite fixarea cu con-expand-uri cu strângere cu urub
prev zut cu cârlig. R mâne la alegearea instalatorului modul de fixare adecvat tipului structurii
peretelui pe care se monteaz  echipamentul.

Trebuie întotdeauna l sat un spa iu de minim 30 cm între grila de protec ie aflat  la
partea superioar  a aparatului i tavan pentru a facilita aspira ia aerului; nu obtura i grila cu
cârpe sau orice fel de suprafe e plane rigide.

Fiecare aparat este echipat cu muf  de alimentare i telecomand .

DIMENSIUNI I TIPURI DE INSTALARE

900 DX-SX R/RI – 1100 DX-SX R/RI

MODEL A[cm] B[cm] C[cm] D[cm] E[cm] F[cm]
900 DX-SX R/RI 88 25,5 2,5 5 3,5 78
1100 DX-SX R/RI 108 25,5 2,5 5 3,5 98

1500 CENTRALE R/RI

MODEL A[cm] B[cm] C[cm] D[cm] E[cm] F[cm] G[cm]
1500 143,5 25 19,5 5,5 7 16 56,5

2000 CENTRALE R/RI

MODEL A[cm] B[cm] C[cm] D[cm] E[cm] F[cm]
1500 204 25,5 19,5 48 6 6

4.   Alimentare electric

Este obligatorie legarea la p mânt a echipamentului.
Utiliza i cablu de alimentare omologat CE tip H05VV-F cu sec iunea minim  3x1.5mmq i
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realiza i leg turile în mufa omologat  din echipament de tipul 2P+PE.

5.   Func ionarea

Fiecare perdea de aer se achizi ioneaz  împreun  cu o telecomand  (baterie 9V inclus ) i
mufa pentru alimentare cu energie electric .

  Pentru pornirea echipamentului se apas  tasta 1 (vezi fig 1 pag 4) sau se utilizeaz
telecomanda ap sând tasta ON, pornirea efectuându-se automat la viteza maxim , lucru
confirmat prin aprinderea ledului verde.
Pentru a schimba viteza jetului se poate interveni manual ap sând întrerup torul 1 din panoul
de comand . In acest mod se trece la viteza medie (se aprinde ledul galben), iar printr-o alta
ap sare a aceluia i buton se trece la viteza minim  (se aprinde ledul ro u). Ap sând din nou
întrerup torul 1, echipamentul se opre te.

1) Pentru a varia viteza cu telecomanda se trece de la o viteza la alta ap sând tasta
ON; pentru oprirea echipamentului se apas  tasta OFF



Perdele de aer

Rev.2ROP0308

6.   Intre inerea i verificarea
Perdelele de aer nu necesit  o între inere special . Pentru cur irea exterioar  folosi i un
detergent neutru i un burete umed pentru a îndeparta praful i o cârpa uscat  pentru cur ire
final . Sufla i cu aer comprimat în sens invers, ventola i paletele motorului pentru a îndep rta
praful depus.
Num rul de verific ri este determinat de modul de utilizare al echipamentului i se recomand
efectuarea unui control la 2-3 luni de fun ionare i o prob  de func ionare la fiecare început de
sezon.

ATEN IE! Inainte de orice opera ie scoate i mufa de alimentare cu energie electric i
introduce i-o în manu a de protec ie din cauciuc.

KIT-UL DE PORNIRE AUTOMAT  A PERDELEI DE AER

Acest kit se achizi ioneaza separat i permite realizarea func iilor de pornire/oprire odat  cu
deschiderea / închiderea u ii. Utilizând acest kit, perdeaua de aer func ioneaz  numai cu
viteza maxim  a jetului de aer.

INSTALARE I PUNERE ÎN FUNC IUNE

IMPORTANT! Inainte de a monta acest dispozitiv asigura i-v  c  echipamentul a fost
deconectat de la re eaua de energie electric .

Conecta i senzorul cu cablu la bariera de aer cu mufa jack i fixa i senzorul magnetic A de tocul
ii sau de un punct fix din imediata apropiere a c ii de acces, apoi fixa i senzorul B de partea

mobil  a c ii de acces l sând un spa iu maxim între cei doi  senzori de maxim 2 cm (vezi fig 1
pag 4).

Utilizarea Kit-ului de pornire automat  exclude posibilitatea utiliz rii telecomenzii.

7.   Pornirea
v La prima pornire verifica i dac :

- Montajul i leg turile electrice au fost realizate corect
- Dispozitivele de siguran a sunt montate
- Accesoriile de montaj i corpurile str ine au fost îndepartate din ventilator
- Cablul de împ mântare a fost fixat
- Protec iile termice i relel temic sunt corect conectate i sunt func ionale
- Ie irea cablului de alimentare este ermetic  (vezi “ Montajul “)
- Pozi ia de montaj este corect  privind orificiile de evacuare a condensului
- Leg turile electrice corespund schemei
- Datele condensatorului i coexiunea acestuia corespund schemei

v Punerea în func iune:
- Porni i ventilatorul conform situa ie impuse
- Verifica i sensul de rota ie (orar sau antiorar) se stabiles e prin vizualizarea din

lateral:
# Ventilator cu refulare: fluxul de aer de la motor la ventol
# Ventilator cu aspira ie: fluxul de aer de la ventol  la motor

- Asigura i-v  c  nu exista zgomote ciudate sau vibra ii ce se pot datora
transportului sau manipularii incorecte
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8.   Garan ia

Termenul de garan ie este de 1 an de la data vânz rii.

Produc torul garanteaz  calitatea materialelor folosite i a echipamentului. Garan ia acoper
defectele de materiale i de fabrica ie.
Echipamentele reexpediate la produc tor trebuie s  ajung  intacte i înso ite de o not
explicativ  cu defectele constatate, i pân  la data scaden ei garan iei.

Garan ia nu acoper  daunele provocate de:

- Transport
- Instalare defectuoas i neconform  cu manualul de instruc iuni
- Necitirea manualului de instruc iuni
- Lipsa între inerii

Aceste echipamente sunt construite  în conformitate cu cerin ele esen iale de siguran
ale Directivelor Europene CEE 73/23 (BT) i CEE 89/336 (EMC).


