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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. 
 
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, m űködés 
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. 
  
 
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 megeng edett! 
Ha rezgésre érzékeny falszerkezetbe (pl. lemezek, gipszkarton, stb..) kerül beépítésre az ELS készülék a 
testhangátvitelt rugalmas közbetétekkel meg kell gátolni. 
 
Műszaki adatok: 
       
Lehetséges légszállítások 35/60/100 m3/h 
Védelem: IP X5 (1-es zónában felszerelhető) 
Motor: takarékos 230V/50Hz 
Tartósszűrő G2 
Szűrőelpiszkolódás kijelző 
 
Szállítási egység tartalma : 
1, ELS-V.. ventilátoregység (spirálház, motor, járókerék)  
2, előlap (felhajtható fedéllel, szűrő elpiszkolódás kijelzővel) 
3, szűrőbetét 
4, előlap rögzítő csavarok (2db 25mm és 2db 40mm) 
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A ventilátoregység behelyezése a beépített házba 
 
Hátsó kifúvás esetén egy kis légterelő elemet (5) ELS-ARS –t (Rend.sz: 8185, külön 
rendelendő!) kell felpattintani a ventilátoregységre. Az alábbi ábra mutatja a helyes 
felszerelését. 
 

  

Beépítés lépései 
1 - áramtalanítsuk a készüléket (házat) 
2 - vegyük ki a házból a kartonfedelet és az esetleges szennyeződéseket távolítsuk el 
3 - ellenőrizzük az elektromos bekötést és a ház megfelelő beépítését 
4 – ha szükséges szereljük fel a ventilátoregységre a hátsó kifúvás terelőelemét  
5 - fogjuk meg két kézzel a ventilátoregységet és a kifúvás részét a ház visszacsapó részéhez illesztve toljuk be 
egyenletesen, majd egy erőteljesebb nyomással toljuk a rögzítő fülek kattanásáig a ventilátoregységet 
6 - mennyezeti szerelésnél tegyünk rögzítő csavarokat (40mm, nem tartozék) a fülekbe  
7 - az elektromos doboz könnyű megnyomásával győződjünk meg, hogy bepattant-e rendesen a villamos csatlakozó 

Mennyezeti beépítésnél a fenti ábra szerint 
süllyesztett fejű csavarral rögzítsük a három fület. 
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Az előlap felszerelése 
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ELS-VF páraérzékel ős előlap szerelése 
 
 
 

1. A beszerelt ventilátoregységnél a vezetéken lógó páraérzékelő szenzort pattintsuk a még fel nem szerelt 
előlap keretébe, ahol egy megvezetett fészekbe pattintható.  

2. Óvatosan rendezzük el a vezetéket úgy, hogy ne sérüljön. 
3. Zárjuk le az előlap fedelét. 
 

ELS-VP jelenlét érzékel ős előlap szerelése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jelenlét érzékelő hatótávolsága kb. 5m, látószöge 100° ill. 80°. A v entilátoregység beszerelése után a vezeték 
végén lévő szenzort az előlap erre kiképzett nyílásába kell bepattintani.  
 
Figyelem! Ne hagyja lógni az előlapot a szenzor vezetékén, mert a vezérlés megsérül! A szenzor házát nem 
szabad felnyitni, mert a benne lévő elektronika sérül!
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Kapcsolások áttekintése 
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Funkciók, programozás 
A készülékek által indukált visszfeszültség a normális működés része és nem jelent meghibásodást. A többfordulatú 
alaptípusoknál (V 60/35, V 100/60) a nem használt fordulat kapcsánál visszfeszültség jelenik meg, ezért világítást 
csak többpólusú kapcsolóval lehet együtt kapcsolni, a kondenzátoros leválasztás itt nem használható. 
 
Elektronikával ellátott típusok esetén megjelenő visszfeszültség egy kondenzátorral elnyomható de többfordulatú 
gépeknél mindig csak a legmagasabb fokozatnál (alacsony fokozatnál nem lehetséges). Kondenzátor típusa X2 
0,33uF 275V~. 

ELS-V .. 
Alaptípusok, késleltetés nélkül , ki/be kapcsolható, (külső relével késleltetés kialakítható), célszerűen a világítással 
együtt vezérelhető. 
 
ELS-VN .. 
Késleltető relével ellátott típusok, 
bekapcsolási késleltetés 45 mp, 
utánfutási késleltetés három 
érték közül választható. 
 
 
 
ELS-VNC .. 
Késleltető relével és intervallumkapcsolóval ellátott, bekapcsolási késleltetés 45 mp, kikapcsolási utánfutás kb. 6 
perc, bekapcsolási időközök a DIP kapcsolókkal beállíthatók (lásd táblázat). 
A szakaszos üzem funkció az egyes kapocsra kötött 230V-tal deaktiválható. 
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ELS-VF .. 
Páraérzékelős típusok. Integrált elektromos párafelfutás érzékelővel. 
 
DIP beállítások:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyári beállítások: 1,2 = on (1)    3,4,5,6=off (0)  azaz 45 mp. bekapcsolási késleltetés, 15 perc utánfutás, 70/60% párakapcsolás 
, amely nem csak határértéken kapcsol, hanem gyors relatív nedvességtartalom emelkedéskor is, többfordulatú 
típusnál a legmagasabb fokozatra. Külön kézi kapcsolás is lehetséges 45 mp. bekapcsolási és kb. 15 perc utánfutási 
késleltetéssel. 
 
Funkciók: 

1- Bekapcsolási késleltetés, kapcsolás utána ventilátor nem fut azonnal csak 45 mp után indul el, ha ez alatt lekapcsoljuk 
(pl. csak benéztünk a helyiségbe) nem indul el feleslegesen. 

2- Kikapcsolási késleltetés, a lekapcsolás után még a beállított értékig (6-21perc) üzemel a ventilátor a kellő átöblítés 
érdekében. 

3- Intelligens páraérzékelős üzem, az integrált páraérzékelő a beállított határértékeknél kapcsol, illetve gyors párafelfutás 
(zuhanyzás, stb.) esetén már a határérték előtt elindítja a szellőzést. Lekapcsolás 15 perc késleltetéssel. 

4-  Futási idő korlátozás, amennyiben a ventilátor üzemével nem érhető el hosszabb időn keresztül sem a páratartalom 
csökkenése (esős idő eleve magas külső páratartalommal, túl kevés légutánpótlás, stb ) a ventilátor 2 óra üzem után leáll 

- rövidebb időre (1 óra), ha a csökkent valamelyest a páratartalom, de nem érte el a határértéket 
- hosszabb időre (6 óra), ha egyáltalán nem csökkent a páratartalom 
A korlátozás alatt a páraszenzor jelét nem veszi figyelembe, a kézi működtetés továbbra is lehetséges, az állásidő csak a 
hálózati feszültség elvételével törölhető. 
5- Kézi szünet, kapcsolóval vagy nyomógombbal 1 órára lekapcsolható a készülék. Egy órán belüli többszörös 

nyomógomb nyomás nem hosszabbítja ezt meg, de a folyamatos kapcsolás folyamatos szünetet eredményez. A kézi 
bekapcsolás ez alatt is működik. A szünetbemenet érzékelése folyamatos, így szünetjelzés esetén, a kézi üzem végével 
azonnal életbe lép a szünet. 

6- Kikapcsolási késleltetés minden fokozaton, gyárilag csak a magas fokozat rendelkezik időzített funkcióval (DIP 6 
kapcsoló). Ez után a többfokozatú gépek valamennyi fokozatának aktiválása leállítja a páraérzékelést és az utolsó 
kapcsolás adja meg a fokozatot. Korlátozás alatt is működik, az idő lejártával, ha több fokozat is bekapcsolt, a 
legnagyobbat veszi utolsó kapcsolásnak. 

7- Üzembe helyezés, áramkimaradás esetén egy percre teszt üzemmódba kapcsol a ventilátor, ha a DIP kapcsolók gyári 
értéken vannak, különben azonnal normál üzemre vált. A tesztüzem alatt be- és kikapcsolási késleltetés nélkül lehet 
kézi üzemben a magas fokozatot kapcsolni. A kézi üzem kikapcsolásával a tesztüzem véget ér. Ha egy percen túl 
kapcsolt a kézi üzem, a kikapcsolásakor már késleltetéssel fog leállni. A páraérzékelés aktív  a tesztüzem alatt, de 
késleltetések nélkül. 

A páraérzékelőt tesztelhetjük, ha egy nedves  kendőt tartunk a ventilátor előlap alá, amitől az érzékelő 20-30 másodperc 
után bekapcsolja a ventilátort. A ventilátornak a helyiség hőmérsékletét fel kell vennie a helyes páratartalom méréshez.  

 
 

DIP kapcsoló Érték 1 2 3 4 5 6 
0 mp 0      Bekapcsolási 

késletetés 45 mp 1      
6 perc  0 0    
10  perc  0 1    
15  perc  1 0    

Kikapcsolási 
késleltetés 
(utánfutás) 

21  perc  1 1    
70/60%    0 0  
90/80%    0 1  
80/70%    1 0  

Kapcsolási 
határ (be/ki) 

60/50%    1 1  
Alacsony fok.  
időzítés nélkül 

      0 

Minden 
bemenet 
időzítéssel 

      1 
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ELS-VP .. 
Mozgásérzékelős típusok. Érzékelési táv kb. 5m, Érzékelési szögek: vízszintes 100°, függ őleges 80°. Mozgás 
érzékelése esetén bekapcsol, majd, ha nincs több mozgás kb. 15 percig még működik a ventilátor kikapcsolás előtt. 
 
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. 
 
 

Karbantartás 

Az ELS ventilátorok az üzemükből 
adódóan (elszívás) rendszeres 
időnként tisztítást igényelnek. Mivel 
az elszívott levegő portartalma 
eltérő, és az üzemeltetés 
gyakorisága is változó, a szűrő 
elpiszkolódása sem egyforma. Az 
elpiszkolódást és az azzal együtt járó 
teljesítménycsökkenést egy kis 
lyukon keresztül lehet észlelni: ha a 
pirosat látunk a lyukban akkor 
elpiszkolódott a szűrő. A 
szűrőelpiszkolódás jelzésen kívül 
higiéniai okokból negyedévente, de 
legalább félévente tisztítsuk a szűrőt, 
akkor is, ha egyébként a készülék 
nem jelzi. A rendszeres tisztítással a 
szűrő élettartama megnövelhető. 

A ventilátor szűrője egy műanyag 
szálas tartós szűrő. Tisztítása 
lehetséges porszívóval, mosogató- 
és mosógépben egyaránt. 
Amennyiben a tisztítás nem hoz 
megfelelő eredményt vagy a szűrő 
anyaga foszlani kezd, cserélje le a 
szűrőbetétet egy újra. 

A tisztításhoz mindig vegye ki a 
házból a szűrőt! 

Szűrő nélkül soha ne üzemeltesse a 
ventilátort! 

Véletlen benyúlás ellen a készülék ráccsal védett, de a szűrő kivételekor ne üzemeljen a ventilátor! 
 
Csereszűrő minden típushoz:  ELF-ELS tartósszűrő  Rend.sz. 8190 


