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UPOZORNĚNÍ

OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ POPIS

KDE PRODUKT KOUPIT

CF/ISOLE
Tento návod obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní upozornění. Návod obsahuje informace o typu využití, principech 
ovládání, rozměrech a montáži ventilátoru CF/ISOLE a jeho modifikací.
Technická a servisní obsluha musí mít teoretické a praktické proškolení v oboru vzduchotechniky a měla by provádět 
práce v souladu se zásadami bezpečnosti a s normami platnými v dané zemi.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu včetně technické dokumentace na základě technologického vývoje ve výrobě. 
Elektrická schémata uvedená na výrobku mají vyšší prioritu než-li schémata uvedená v tomto návodu!
Žádná z částí tohoto návodu nesmí být kopírována, ukládána či přenášena v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv 
způsobem v jakémkoliv vyhledávacím systému nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v jakékoliv podobě bez 
předchozího písemného povolení výrobce.

• Ventilátor — 1 ks;
• Šrouby s hmoždinkami — 4 ks;
• Uživatelský návod;
• Krabice balení;

Veškeré činnosti, spojené se zapojením, nastavením, obsluhou nebo opravou výrobku, lze provádět pouze při 
odpojeném přívodu od el. sítě.
Instalaci a údržbu můžou provádět pouze kvalifikované osoby s povolením k práci na elektrických sítích 
do 1000 V. Před zahájením práce byste si měli pečlivě přečíst tento návod k obsluze.
• Jednofázová el. sít’, do které se zapojuje výrobek, musí odpovídat platným normám.
• Elektrický rozvod (obvod) musí být vybaven jistícím prvkem.
• Ventilátor musí být připojen k elektrické síti přes jistící prvek QF, zapojený do pevného kabelového rozvodu. Mezera 

mezi kontakty jističe na všech pólech nesmí být menší než 3 mm.
• Během montáže jednotky dbejte, aby nedošlo ke stlačení těla ventilátoru! Deformace těla ventilátoru může způsobit 

zaseknutí motoru a nadměrný hluk. Zneužití či nepovolené modifikace ventilátoru nejsou povoleny.
• Je nutné provést kroky, které zabrání vstupu kouře oxidu uhelnatého a jiných produktů spalování do místnosti, 

prostřednictvím otevřených komínových systému, krbů nebo jiných spalovacích zařízení. Musí být zajištěn dostatečný 
přívod vzduchu pro správné spalování a odvod plynů přes komín, aby se zabránilo zpětnému tahu spalin.

• Ventilovaný vzduch nesmí obsahovat prach nebo jiné pevné nečistoty, lepkavé látky, nebo vláknité materiály.
• Nepoužívejte zařízení v nebezpečném nebo výbušném prostředí, obsahujícím líh, benzín, insekticidy, a podobně.
• Nezakrývejte ani neblokujte otvory sání ani výfuku, aby bylo zajištěno efektivní proudění vzduchu.
• Nesedejte na zařízení a neumisťujte na něj žádné předměty.
• Výrobek smí používat děti od 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, 

nebo bez zkušeností a znalostí, smí výrobek používat pouze za předpokladu, že jim je zajištěn dohled, nebo byli 
poučeny o bezpečném použití výrobku a rizika pochopili.

• Nedovolte dětem hrát si se zařízením.

Potrubní ventilátor pro nasávání nebo odsávání vzduchu z větraných prostor.
Ventilátor se vyrábí pro potrubí o průměru 100, 125, 150, 200, 250 a 315 mm.
Ventilátor je osazen dvourychlostním motorem.
Návrh ventilátoru je konstantně vylepšován a tak některé modely mohou být lehce odlišné od těch uvedených v tomto 
návodu.

Produkt je prodáván ve specializovaných organizacích a obchodních řetězcích.

PŘED POKRAČOVÁNÍM V PRÁCI SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.
SPRÁVNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA ZAJIŠŤUJE SPOLEHLIVÝ PROVOZ A DLOUHOU ŽIVOTNOST
PŘÍSTROJE.
USCHOVEJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU PO DOBU, DOKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁTE.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽETE NÁVOD ZNOVU POUŽÍT.

DODRŽUJTE POKYNŮ UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU, ABYSTE ZAJISTILI TRVALÉ 
A BEZPORUCHOVÉ UŽITÍ PŘÍSTROJE.

NA KONCI ŽIVOTNOSTI VÝROBKU, VÝROBEK PODLÉHÁ TŘÍDĚNÍ ODPADU.
NEVYHAZUJTE VÝROBEK SPOLEČNĚ S NETŘÍDĚNÝM ODPADEM.
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INSTALACE A NASTAVENÍ Ventilátor je vhodný pro horizontální i vertikální montáž na podlahu, stěnu, nebo strop.
• V případě montáže ventilátoru ve svislé poloze instalujte venkovní ochrannou protidešťovou stříšku.
• V případě montáže do ostatních poloh vždy napojte na obě hrdla potrubí.

3 x D1 x D

Přerušte hlavní napájení a přesvědčte se, že byl odpojen 
elektrický proud. Označte polohu otvorů pro ukotvení 
ventilátoru a otvoru pro napájecí kabel.

Ukotvěte ventilátor šrouby.

Veďte napájecí kabel přes prostup k ventilátoru, vyvrtejte 
otvory pro kotvení a instalujte hmoždinky.

V jakékoliv instalované poloze je nutné napojit potrubí 
na obě hrdla ventilátoru.
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Přerušte hlavní napájení a přesvědčte se, že byl odpojen elektrický proud. Odstraňte kryt ventilátoru.

Napojte napájecí kabel na koncové svorky a sestavte zpět 
ventilátor.

Zapojte hlavní napájení ventilátoru.
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Ventilátor je dimenzován pro připojení k jednofázovému síťovému napětí 220-240 V s frekvencí 50 Hz.

OZNAČENÍ KONCOVÝCH SVOREK NA SCHÉMATU ZAPOJENÍ
L1 – svorka nízké rychlosti  S – externí spínač/přepínač rychlosti
L2 – svorka vysoké rychlosti  ST – externí spínač časovače
QF – jistič    SW – přepínač módu

PŘIPOJENÍ HLAVNÍHO 
NAPÁJENÍ

Značení jističe ve schématu

CF100/ISOLE, CF125/ISOLE

Jistič Značení spínače/
přepínače ve schématu

Externí spínač/přepínač

QF S S/ST

N

L2

N

L
QF

~

X

Max

N

L1

N

L
QF

~

X

Min

QF

N

L1

L2

S

N

L

~

X

Max/min

L2

L L1

N
~

X



05/20 str.05

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

Multi-VAC spol. s r.o. - www.multivac.cz
Pardubice – pardubice@multivac.cz
Praha – ricany@multivac.cz
Brno – brno@multivac.cz
Nový Jičín – njicin@multivac.cz

Multi-VAC SK spol. s r.o. – www.multivac.sk
Bratislava – bratislava@multivac.sk
Košice – kosice@multivac.sk

CF150/ISOLE, CF200/ISOLE, CF250/ISOLE, CF315/ISOLE
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Přerušte hlavní napájení a přesvědčte se, že byl odpojen 
elektrický proud. Odpojte potrubní napojení na obou 
stranách ventilátoru.

Očistěte ventilátor měkkým a suchým hadrem nebo 
štětcem.

Vysušte povrch ventilátoru dosucha. Připojte potrubní napojení na obou stranách ventilátoru. 
Zapněte hlavní napájení.

Opakování údržby ventilátoru je minimálně jednou za 6 měsíců.
Kroky pro údržbu:

UPOZORNĚNÍ! Nedovolte, aby voda či kapalina přišla do kontaktu s elektrickými částmi ventilátoru!

ÚDRŽBA
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Tímto prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady týkající se 
elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU, stejně tak se směrnicí o použití v určitých mezích napětí pro zařízení 
2014/35/EU, jakož i v souladu s označením CE směrnice 93/68/EHS. Toto osvědčení bylo vydáno na základě zkoušek 
provedených na vzorcích výše uvedených výrobků.
Výrobce zajišťuje záruční lhůtu po dobu 24 měsíců od data prodeje pouze za předpokladu, že uživatel dodrží přepravní,
skladovací, instalační a provozní předpisy.
V případě vyskytnutí poruchy fungování výrobku během záruční lhůty, které jsou vadou výrobku již od výrobce, 
má uživatel právo na bezplatné odstranění vad výrobku prostřednictvím záruční opravy. Záruční oprava spočívá 
v uskutečnění prací, které jsou spojené s odstraněním vad výrobku, pro zajištění možnosti používání takového výrobku 
podle účelu použití během záruční lhůty. Odstranění vad se uskutečňuje prostřednictvím výměny nebo opravy výrobku
nebo jednotlivých komponentů výrobku.

Záruční oprava nezahrnuje:
• periodickou technickou údržbu;
• montáž/demontáž výrobku;
• nastavování výrobku.

Pro zahájení záruční opravy, je uživatel povinen předložit reklamovaný výrobek, potvrzený manuál s datem prodeje 
a také prodejní doklad potvrzující koupi.
Model výrobku musí odpovídat modelu, uvedenému v příručce uživatele.
Pro reklamaci v záruční lhůtě, se obraťte se na Vašeho prodejce.

Záruka výrobce se nevztahuje na následující případy:
• výrobek nebyl dodán v kompletním stavu, nebo byl dodán bez dokladu o koupi výrobku;
• model výrobku se neshoduje s prodejním dokladem;
• nedostatečná technická údržba výrobku;
• mechanické poškození těla výrobku (s výjimkou úprav nutných pro instalaci) a vnitřních částí způsobených uživatelem;
• úpravy nebo technické změny v konstrukci výrobku;
• výměna a použití částí výrobku, které nebyli schváleny výrobcem;
• nesprávné použití výrobku;
• nedodržení pokynů montáže výrobku;
• nedodržení pokynů nastavení výrobku;
• napojení výrobku na jiné jmenovité napětí, než pro který byl vyroben;
• poškození výrobku vlivem výkyvů napětí v elektrické síti;
• vlastní zásah opravy do výrobku;
• provedené opravy výrobku firmou, která nemá oprávnění výrobce;
• uplynutí záruční lhůty výrobku;
• nedodržení stanovených pravidel přepravy výrobku;
• nedodržení pravidel skladování výrobku;
• zásah třetích osob do funkce výrobku;
• vyřazení z provozu výrobku v důsledku vzniku okolností nepřekonatelné síly (požáru, povodně, zemětřesení, války, 

válečných akcí jakékoliv druhu, blokády);
• absence plomb, pokud je jejich přítomnost stanovená uživatelskou příručkou;
• nedodání příručky uživatele s vyplněným datem prodeje výrobku;
• nedodání prodejního dokladu, potvrzujícího skutečnost koupě.

• Uskladněte v původním balení výrobce v suchém a dobře větraném prostoru s rozsahem teplot +5 °C až +40 °C 
a relativní vlhkostí do 70%.

• Prostředí skladu nesmí obsahovat agresivní výpary a chemické látky zapřičiňující korozi, izolaci a deformaci těsnění.
• Využívejte vhodné zvedací zařízení pro zacházení a skladovací operace pro zabránění poškození jednotky.
• Následujte pravidla pro zacházení použitelné pro příslušný typ zboží.
• Jednotka může být přenášena v původním balení jakýmkoliv způsobem převozu za předpokladu, že je ochráněna 

a před nárazy a mechanickým poškozením. Jednotka může být převážena pouze v pracovní poloze.
• Vyvarujte se ostrých rázů, škrábanců nebo tvrdého zacházení během nakládky a vykládky.
• Před spuštěním ventilátoru po přepravě v nízkých teplotách je třeba nechat jednotku ustálit na pokojovou teplotu 

po dobu minimálně 3–4 hodiny.

ZÁRUKA VÝROBCE

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ 
A PŘEPRAVU

Problém Možné příčiny Odstranění

Ventilátor se netočí ani nereaguje na stisk 
ovladače přestože je napojen na zdroj elek-

trické energie.

Přívod elektrické energie je nefunkční.
Ujistěte se, že napájecí kabel je připojen 

správně, v opačném případě opravte chybu 
připojení.

Vnitřní elektrická chyba. Kontaktujte prodejce.
Nízký vzduchový průtok. Větrací systém je zanesen. Vyčistěte větrací systém.

Zvýšený hluk, vibrace.

Oběžné kolo je zanesené. Očistěte oběžné kolo.
Ventilátor je nedostatečně ukotven nebo není 

správně namontován.
Odstraňte chybu instalace.

Větrací systém je zanesen. Vyčistěte ventilační systém.
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DODRŽUJTE POŽADAVKY TÉTO PŘÍRUČKY UŽIVATELE, PRO ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO
NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU VÝROBKU

ZÁRUČNÍ REKLAMACE UŽIVATELE LZE REALIZOVAT PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBKU, ZÁRUČNÍHO
LISTU, PRODEJNÍHO DOKLADU A PŘÍRUČKY UŽIVATELE S VYPLNĚNÝM DATEM PRODEJE

Razítko inspektora 
kvality

Datum výroby

Prodáno od
(jméno a razítko 
prodejce)

Datum nákupu
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