
SOLFANGER VENTILATOR

ART NR 300070
EAN nr. 5709133300227

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.



Denne ventilator giver huset en løbende luftudskiftning samt tilførsel af frisk via udnyttelse af energien fra dens solfanger.

Ventilatoren giver frisk luft uden at åbne for vinduer, og dermed uden at lade støv, gadestøj osv ind i lokalet. Ventilatoren kan

installeres på solsiden af den ydre mur af lejligheden, sommerhuset, kældre og garagen.

VENTILATORENS FUNKTIONER:

1) Ventilatoren er velegnet til luftbehandling af små og mellemstore lokaler. Luftstrømmens retning kan let ændres fra

sugning til blæsning (eller omvendt) ved at dreje motoren 180 grader

2) Solpanelet giver en mere intensiv luftudskiftning i forhold til almindelig passiv luftning.

3) Ventilatoren udnytter solens gratis energi

4) Motoren er drevet af solenergi. Forsyningsspændingen af motoren er 9 – 18 V. 

5) I mørke timer virker ventilatoren som udluftning.

6) Det er muligt manuelt at styre tværsnittet af luftstrømmen.

VENTILATORENS DELE:

      

 Indvendige del                    Motor                   Teleskopsrør             Udvendige del med solcellepanel

Den indvendige del er udstyret med et støvfilter (G3). Inde i denne del er der installeret en lille motor for indtag og udstrømning

af luft. Retningen af luftstrømmen kan nemt ændres ved at dreje motoren 180 grader.

Længden af teleskopsrøret kan justeres efter vægtykkelser mellem 30 og 50 cm.

Den udvendige del er udstyret med en solfanger, som leverer strøm til motoren.



Ventilatorens ydeevne vil variere i forhold til mængden af sol.

VENTILATORENS MÅL:

VENTILATORENS FORBRUG OG EFFEKTIVITET:

REGULERING AF LUFTMÆNGDEN:

REGULERING AF LUFTMÆNGDEN:

Det specielt udviklet design af et indre kølegitter, samt ventilatorens mulighed for at regulere luftmængden via skydeknappen på

den indvendige side af ventilatoren, sikrer en stabil og ensartet fordeling af frisk luft i rummet.

                  Closed                     open40%                    open100%

Den nedenstående blå farve viser luftmængdens omfang i forhold til de ovenstående åbninger.



MONTERING:

Ventilatoren skal placeres i direkte sollys. Der skal ikke tilsluttes el.

Nem at montere. Venligst følg de nedenstående tegninger. Husk kopbor 105 mm og tætningsmateriale som købes separat.

Ventilatoren er nem at rengøre. Skyl filteret under vandhanen og rengør ellers ventilatoren med en tør klud.

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af radiatoren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for

menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede

skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret

husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan

afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere

information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”


