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Használati útmutató és szerelési, üzemeltetési előírások 
Saját biztonsága és a berendezés tartós, megfelelő üzeme érdekében alaposan olvassa át és vegye figyelembe a következőkben 
ismertetett összes tudnivalót, előírást. 
 
Áruátvétel, áruelhelyezés 
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! 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. 
 
Alkalmazás, működés 
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, után áramlást 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. 
  

 
 
 
 
 
 
Szerelés: 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!  
Beépítés lefelé fordított kifúvócsonkkal nem megengedett! 
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ELS-GU         ELS-GAP 
 

 
Részei: 
1-ELS-GU ház villamos bekötéssel   7-bevakolás elleni kartonfedél 
2-ELS-GAP ház villamos bekötéssel   8-ELS-ARS légterelő (a GU házhoz külön 
3-áthelyezhető kifúvócsonk       rendelendő) a ventilátoregységre kell  
4-rámpa          felszereni! 
5-zárófedél     9-légtömör visszacsapó szelep 
6-kábelbevezetés    10-zárósúly 
 
Beépítési helyek: 
 

 
Ha rezgésre érzékeny falszerkezetbe (pl. lemezek, gipszkarton, stb..) kerül beépítésre az ELS készülék a testhangátvitelt rugalmas 
közbetétekkel meg kell gátolni. 
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Beépítési pozíció, a ház jobbra vagy balra 90°-kal elforgatva. A visszacsapó szelepes kifúvócsonkot forgassuk el 90°-kal! 
Minden elforgatott helyzetben a zárósúlyt fel kell helyezni. 
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GU-ház átszerelése hátsó kifúvásra: 
Szükséges tartozék ELS-ARS (Rend.sz: 8185) légterelő, amit külön kell rendelni és a ventilátor spirálházára kell felpattintani. A 
rámpát (4) nem kell visszatenni, itt nincs szerepe. 
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GU-ház átszerelése másodhelyiség csatlakozáshoz 
ELS-ZA (Rend.sz.8186) vagy ELS-ZAS (Rend.sz.8184) külön rendelendő tartozék szükséges. 
 

 
 
 
ELS-GU előkészítése wc-csésze elszíváshoz, külön rendelendő ELS-WCS (Rend.sz. ) tartozékkal. 
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ELS-MHU szerelőkeret (külön rendelendő tartozék Rend.sz. 8187) rögzítése  
Alkatrészek: 
1- fali kengyel 
2- oldalsínek 
3- szerelőkengyel 
4- 2db M6x16 hatlapfejű csavar 
5- 2db M6x16 hatlapfejű csavaranya 
6- 4db M6x10 önmetsző csavar 
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ELS-MB szerelőkengyel (külön rendelendő tartozék Rend.sz. 8188) rögzítése  
 
Alkatrészek: 
1- Szerelőkengyel 
2- 2db hatlapfejű csavar 
3- 2db hatlapfejű csavaranya 
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ELS-GU fali/mennyezeti szerelés 
 

 
 
ELS-GAP szerelése 
A csavarok helyét a ház segítségével jelöljük be (vagy egyből fúrjuk ki) és helyezzük el a dübeleket. 
Vízszintezzük ki a házat, és csavarokkal rögzítsük úgy, hogy ne feszítsük, ne deformáljuk el. 
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A GAPB tűzvédelmi ház 
 
A GAPB házat szilárdan a K90 tűzvédelmi osztályú falhoz kell rögzíteni, lásd. Pos a.  a 
baloldali képen. (A dübeles csavaros kötéshez a szerelési anyagot külön kell 
beszerezni, és a kötést a helyszínen kialakítani.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opcionális tartozékok rögzítéshez 
 
ELS-AGR   kiegyenlítő keret süllyesztett házakhoz 

 
 Az előlap és a fal (mennyezet) közé lehet beszorítani, ha a ventilátorház 
túlnyúlik a falsíkon (vakolat vagy csempe felületén). 15mm-es kilógást 
képes eltakarni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ELS-VA  szerelőfali adapter 

Előfali becsúsztató adapter 
gipszkartonozott falakhoz, aknákhoz. 
Lehetővé teszi a gipszkarton nyílásba 
elölről történő beszerelést. Az adaptert 
az ELS házhoz kell csavarozni majd a 
nyílásba helyezve a peremén a 
gipszkartonhoz rögzíteni (p. spax-
csavarral). 
 
 

 
 
 
ELS-PB  vakolókeret 
 

Vakolási hézagok, csúnyán kivágott csempe réseinek takarására alkalmazható, ha az előlap 
nem fedi le teljesen őket. A lemezt egyszerűen a fal és az előlap közé kell beszorítani. 
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Légoldali csatlakoztatás 

 
 
Elektromos csatlakozás 
A gumitömítést körkörösen vágja ki a kábel méretet figyelembe véve, megfelelő védettség csak jól záró tömítéssel lehetséges. 

 
 
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. 
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Kapcsolások áttekintése 
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Tartozékok A HELIOS gyár évtizedes tapasztalatai alapján ajánlja a berendezéseihez illeszkedő tartozékait. Az ajánlástól való eltérés 
veszélyeztetheti a berendezéseket, és a jótállás elvesztését is maga után vonhatja.  
 
Jótállás, Garanciális feltételek Ha a fentieket nem veszi figyelembe, elveszti a jótállást. A nem rendeltetésszerű használatból, 
helytelen szállítás-, tárolás- és beépítésből eredő károk esetén a forgalmazót semmiféle felelősség nem terheli. 
Előírások 
Rendeltetésszerű beszerelés és üzemeltetés esetén a készülék, a gyártás időpontjában érvényes előírásoknak és CE irányelveknek 
megfelel. 
 

Gyártó: Helios Ventilatoren GmbH + Co KG. 
D-78056 Villingen-Schwenningen, Lupfenstrasse 8. 


