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Használati útmutató és szerelési, üzemeltetési el őírások 
Saját biztonsága és a berendezés tartós, megfelelő üzeme érdekében alaposan olvassa át és vegye figyelembe a 
következőkben ismertetett összes tudnivalót, előírást. 
 

 
 
 
1.0 Típusáttekint ő 
ELS-GUB      ELS-GUBR 
Tűzvédelmi burkolattal ellátott ventilátorház  Tűzvédelmi burkolattal ellátott ventilátorház 
ELS-V… ventilátoregységek számára   ELS-V… ventilátoregységek számára 
felső kifúvással      hátsó kifúvással 

    
 
1.1 Tartozékok (külön rendelendőek) 
ELS-ARS 
ELS-ZS 
ELS-AGR 
ELS-PB 
ELS-MHU 
ELS-MB 
ELS-ZNE – csak egyfokozatú ELS-V.. egységekhez!!! 
ELS-ZNI – csak egyfokozatú ELS-V.. egységekhez!!!        
 
2.0 Fontos információk 
Csak megfelelően képzett elektromos szakember végezheti a készülék bekötését! Mindennemű munkálatok esetén a 
hálózatról a készüléket le kell választani. A szerelés befejeztével a használati útmutatót a felhasználónak át kell adni. 
 
2.1 Figyelmeztető jelek. 
Minden biztonsági előírást és figyelmeztetést be kell tartani! 
 
2.2 Garancia 
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Amennyiben nem a leírtaknak megfelelően járnak el, a gyártót/forgalmazót nem terheli felelősség és a jótállás érvényét 
veszti. 
 
2.3 Előírások 
Megfelelő felszerelés és használat mellett a készülék megfelel a gyártáskor érvényben lévő szabályoknak és CE 
irányelveknek. 
 
2.4 Áruátvétel 
Leszállításkor azonnal vizsgálja meg a típushelyességet és az áru épségét!Hiba esetén a szállítók bevonásával készítse 
el a kárbejelentést. Túl későn tett kárbejelentés esetén a jótállás érvényét veszti! 
 
2.5 Raktározás 
A hosszabb ideig tartó raktározásnál az árut káros hatások érhetik, ezek elkerülésére a következő intézkedéseket kell 
tenni: 

- Nedvességtől védett, pormentes csomagolás (pl.: műanyagzacskó szikkasztószerrel és nedvességindikátorral) 
- A raktározási hely rázkódásmentes, vízvédett és hőmérsékleti ingadozásoktól mentes legyen. 

Több éves raktározásnál esetén az üzembevétel előtt, a készüléket az érvényes műszaki előírásoknak megfelelően, 
átvizsgálással ellenőrizni kell. Továbbszállításnál, hosszabb távolságok esetén meg kell vizsgálni, hogy a csomagolás 
megfelel-e a szállítási módnak és útvonalnak. Azok a károk, amelyek a szakszerűtlen szállításból, raktározásból vagy 
használatbavételből származnak, nem képezik alapját a jótállásnak. 
 
2.6 Alkalmazási terület 
A házak a párás helyiségek, különösen mosdók, wc-k és konyhák szellőztetésére alkalmas ELS rendszer 
ventilátoregységeit fogadják be. A beépítési kívánalmaknak megfelelően a házaknak több típusa van, például második 
helység elszívására alkalmas illetve tűzvédelemmel ellátott fajták.  
Frisslevegő-bevezetés: Minden egyes szellőztetendő helyiségnek nagy szabad keresztmetszettel rendelkező, nem 
elzárható, utánáramlást biztosító nyílással kell rendelkeznie. Ha a szellőztetett helyiségben nyílt égésterű 
tüzelőberendezés üzemel, úgy ellenőrizni kell a szükséges mennyiségű égéslevegő folyamatos ellátottságát. Ehhez adott 
esetben felvilágosítást kell kérni a kéményseprőtől. 
 
A készülékek az ELS ventilátor egységekkel együtt elszívásos helyiségszellőztetésre alkalmasak, normál hőmérsékletű, 
párás, enyhén poros levegő esetén. A teljesen összeszerelt ventilátor védettsége IP X5  
 
 
2.7 Teljesítmény adatok  
A megfelelő teljesítmény eléréséhez az útmutatónak megfelelő, helyes beépítés, légel- és hozzávezetés szükséges, 
ellenkező esetben a légszállítás és zajadatok eltérhetnek. Több készülék közös felszállón történő üzemekor max. 15%-
kel lehet eltérni a tervezett mennyiségtől (vonatkozó irányelv DIN 18017 T3).  
 
2.8 Tűzvédelem 
A tűzvédelmi kialakításnál a mindenkori jogszabályi és hatósági előírások az irányadóak.  
A lefelé álló csonkú beépítés t űzvédelmi alkalmazásnál TILOS! 
 
2.9 Általános tudnivalók 
Amennyiben rezonanciára hajlamos szerkezetbe kerül felszerelése, a testhangátvitel ellen rugalmas anyagot szükséges 
beépíteni. A megfelelő légutánáramlás érdekében javasolt 150cm2 szabad keresztmetszetet hagyni. 
A beépítést bízzuk szakemberre! Szakszerűtlen szerelésből illetve beépítésből károk, illetve jótállási igény esetén a 
forgalmazó nem vállal felelősséget. Figyelem! Minden szerelési munka csak feszültségmentes állapotban végezhető!  
 
2.10 Elektromos csatlakozás 
Minden munkát csak feszültségmentesített állapotban szabad végezni. az elektromos csatlakozást csak szakképzett 
szerelő végezheti! A bekötéshez a sárga beragasztott útmutatót kell figyelembe venni. összeszerelve a készülék 
védettsége IP X5 (vízsugár ellen védett). 
 
2.11 Cserélendő elhasználódó alkatrészek 
  
ELF-ELSD  csereszűrő ELS ventilátorokhoz 
ELS-ZS csereszűrő másodhelyiség leszívó dobozhoz  
 
2.12 Engedélyek 
A termék rendelkezik a DIBt (német építésügyi hatóság) és az  ÉMI engedélyével. Lajstromszámok Z-51.1-193 és 
A806/1997. 
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3.0 Az ELS-GUB típus 
Műanyag, süllyesztett ventilátor ház, tűzvédelmi burkolattal és tűzvédelmi visszacsapó szerkezettel ELS-V. 
ventilátoregységekhez. Tűzvédelmi fokozat K90. Kifúvása oldat vagy felül helyezkedhet el (alul tilos!). 
 
3.1 Szállítási egység 
 

 
 
1 - süllyesztett tűzvédelmi ház 
3 - kifúvó csonk, légtömör fém zárócsappantyúval, visszahúzó rugóval 
4 -  rámpa 
6 - kábelbevezető 
7 - bevakolás elleni karton védőfedél 
8 – ELS-ARS átépítő elem, hátsó kifúváshoz (a ventilátoregységre szerelendő, ezért a dobozban őrizze a ventilátor 
beépítéséig!) 
 
4.0 Beépítési helyek 
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4.1 Beépítési pozíció 
Felfelé vagy jobbra ill. balra elforgatva (lefelé nem állhat a csonk!) 

 
 



ELS-GUB                                         Süllyesztett ventilátorházak ELS rendszerhez 

Kamleithner Budapest Kft. 13.12.05 5 

4.2 ELS-GUB oldalcsatlakozóval jobb vagy baloldalon 
 

 
4.3 Szerelőkeret 
ELS-GUB.. beépítéséhez szükséges aknákba, vékony előfalakhoz és gipszkartonbe vagy mennyezeti szereléshez. 
Szállítási készlet:  

1-fali kengyel 
2- oldalsín 
3- szerelőkengyel 
4-   2x M6x16 csavar 
5-   2x M6 anya 
6 -  4x M6x10 önmetsző csavar 

 
Fali dübel és csavar a faltípusnak megfelelően választandó külön beszerzendő,! 
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4.4 Szerelőkengyel 

1- kengyel 
4-   2x M6 csavar 
5-   2x M6 anya 

Fali dübel és csavar a faltípusnak megfelelően választandó külön beszerzendő,! 
Előfalas szerelésnél az előfalas rendszer rögzítő elemeit használjuk lásd. Pos a. 
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4.5 Beépítés gipszkarton falakba 
A ház négy sarkában a beépítés megkönnyítésére jelölőtüskék találhatók. Helyezzük a háaz a kívánt pozícióba és egy kis 
ütéssel nyomjuk belel a jelölőtüskés oldalt. Az így kapott négy pont mentén kell a négyszöget (230x230 mm) kivágni a 
ventilátorháznak. 
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4.6 ELS-PB szerelése 
A túl durván, túl nagyra vágott nyílásokat, amelyeket az előlap már nem tud eltakarni az ELS-PB-vel lehet javítani. A 
lemez a fedél és a fal közé szorítandó. 

 
 
 
4.7 ELS-GUB falra/mennyezetre szerelése 
A pozíciót pontosan állítsuk be, csavarjuk be a rögzítő elemeket és szükség szerint rezgéscsillapító rugalmas elemet is 
alkalmazzunk. 
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4.8 Visszacsapó szelepház légtömör zárócsappantyúval és fém visszahúzó rugóval 
Függőleges beépítésnél a rugót el kell távolítani!  
 

 
 
 
4.9 Csatlakozó csövek 

 
 
 
4.10 Csatlakozó vezetékek 
A kábelbevezető tömítést kör alakban a bevezetendő kábel méretének megfelelően kell kivágni. A megadott IP védelem 
csak akkor érhető el ha a kivágás szorosan tömíti a kábelköpenyt. A csatlakozó vezetéket úgy kell vezetni, hogy a 
vezeték mentén víz ne juthasson a készülékbe. Csak teljesen feszültségmentesített környezetben szabad a bekötést 
végezni.  
Zavarvédelem: EN 55014-2 szerinti impulzusforma 1000V és 4000V energiarész. Fénycsövek, relék, elektronikusan 
szabályozott halogén lámpák mellett ez az érték átlépheti a a határt, ezért ilyenkor további zavarszűrő eszközöket kell 
alkalmazni. 
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Villamos bekötés 
A villamos csatlakoztatást csak képzett szakembernek szabad végeznie, a mindenkori biztonsági előírásoknak és 
rendelkezéseknek megfelelően! Az elektromos szerelés közvetlenül a villamos alapvezeték kiépítése után elvégezhető, 
mivel a ventilátor-betét a házhoz gyorsdugaszoló segítségével csatlakozik. A végső szerelésnél így már nincs szükség 
elektromos szakemberre. 
A ventilátor-típushoz és a házhoz tartozó kapcsolási séma szerint kell eljárni. 

• A ház karton védőfedelét a fogantyú-lyuknál nyissuk le, de hagyjuk benne a házban. 
• A csatlakozó kábelt vezessük be a kábelhüvelyen keresztül a házba, vágjuk megfelelő hosszúságúra és 6 cm-en 

távolítsuk el a köpenyt, majd a végén 6mm-t csupaszítsunk le.  
• A vezeték bevezetését úgy kell végrehajtani, hogy vízbeömlés esetén ne hatolhasson be víz a vezeték mentén. 

Vezetéket soha ne vezessünk éles élek felett. 
• Vegyük ki a csatlakozót a házban levő foglalatból, és végezzük el a bekötést a megfelelő kapcsolási vázlat 

alapján. 
• A csatlakoztatás megtörténte után tegyük vissza a csatlakozót úgy , hogy a helyére pattanjon. 
• A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni, hogy a ventilátor-betét későbbi illeszkedését ne akadályozza.  
• A ház karton fedelét pontosan illesztve zárjuk be. 

 
5.0 Kapcsolási rajzok 
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Kapcsolások áttekintése 
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5.1 Külső kapcsolások 
 

 

 


