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Zwiększ moc grzejników



PAKIET PODSTAWOWY  
WENTYLATORA ZAWIERA

WENTYLATOR PODGRZEJNIKOWY

REGULUS®-system ZEFIR 40 
REGULUS®-system ZEFIR 80 

Wentylator podgrzejnikowy przeznaczony jest do montażu naściennego pod 
dowolnym typem grzejnika centralnego ogrzewania (grzejnik konwektorowy, 
grzejnik panelowy, grzejnik aluminiowy sekcyjny, grzejnik żeberkowy), w celu 
zwiększenia jego nominalnej mocy grzewczej.

Każdy wentylator podgrzejnikowy REGULUS®-system ZEFIR 40 (80) i wszystkie 
niezbędne podzespoły zapakowane są w kartonową tubę zakończoną 
plastikowymi zaślepkami. Tuba pełni dwojaką funkcję: zabezpieczenia 
transportowego urządzenia i jego podzespołów oraz opakowania dla 
magazynowania wentylatora podgrzejnikowego po sezonie grzewczym 
w domu klienta.

1. listwa montażowa (L-430 mm lub L-800 mm) – 1 szt.;

2. moduł wentylatora 230 V AC – 1 szt.;

3. przewód trójżyłowy L-1500 mm (3 x 0,5 mm2) z wtyczką C-15 – 1 szt.;

4. koszulka kołka rozporowego R8 mm x 40 mm – 2 szt.;

5. wkręt R4 mm x 50 mm – 2 szt.;

6. instrukcja montażu – 1 szt.

INSTRUKCJA MONTAŻU POD GRZEJNIKIEM

1. Należy wyznaczyć miejsce montażu wentylatora podgrzejnikowego bezpośrednio pod istniejącym w pomieszczeniu grzejnikiem (do długości grzejnika można 
zastosować dowolną kompilację wentylatorów podgrzejnikowych). Minimalna przestrzeń pomiędzy warstwą wykończeniową podłogi a dolną krawędzią grzejnika 
nie może być mniejsza niż 100 mm.

Wylot powietrza z wentylatora musi być nakierowany bezpośrednio na element grzejny istniejącego grzejnika (rys.1).

2. Należy odłączyć wentylator z listwy montażowej – połączenie za pomocą magnesów neodymowych

3. W wyznaczonym miejscu należy przyłożyć listwę montażową, wypoziomować i poprzez otwory w listwie montażowej wyznaczyć punkt wiercenia. Następnie należy 
nawiercić w ścianie otwory montażowe pod kołki rozporowe. Ich ilość zależy od typu i ilości zastosowanych modeli wentylatorów podgrzejnikowych.

4. Za pomocą wkrętów należy zamocować do ściany listwę montażową.

Wylot powietrza z wentylatora musi być nakierowany bezpośrednio na element grzejny istniejącego grzejnika. Jeśli fabryczna grubość listwy montażowej (20 mm) 
jest niewystarczająca, należy zastosować pomiędzy ścianą a listwą montażową odpowiedniej grubości podkładki dystansowe (rys.2). 
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5. Za pomocą magnesów neodymowych zamontowanych na obudowie wentylatora przyczepić wentylator do zainstalowanych fabrycznie, na listwie montażowej, 
stalowych kątowników (rys.3).

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO

UWAGA!!! KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA! 

1. Przyłącze elektryczne wentylatorów podgrzejnikowych może wykonać tylko i wyłącznie osoba z odpowiednimi kwalifika-
cjami i uprawnieniami [SEP].

2. Wentylator podgrzejnikowy należy podłączyć do instalacji elektrycznej z uziemieniem (230 V).

3. Wentylator podgrzejnikowy należy podłączać do instalacji elektrycznej wyposażonej w bezpiecznik różnicowo-prądowy.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wentylator podgrzejnikowy nie może być narażony na bezpośredni kontakt 
z wodą.

2. Wentylatora podgrzejnikowego nie należy montować w pomieszczeniach 
o niestandardowej wilgotności powietrza.

3. Po sezonie grzewczym zaleca się wypięcie wentylatora z sieci i przeczyszczenie 
łopatek wirnika sprężonym powietrzem.

4. Po sezonie grzewczym zaleca się przechowanie wyczyszczonego wentylatora 
w suchym miejscu. Idealnie do tego celu nadaje się oryginalne opakowanie 
w formie tuby.

1. Wentylator zakończony jest kablem z gniazdem C-14. Dodatkowo dołączony 
jest trójżyłowy przewód 1,5 m zakończony wtyczką C-15.

2. Kabel trójżyłowy należy podłączyć do sieci 230 V.

3. Warianty podłączenia wentylatora (propozycje):

- zakończenie wtyczką z uziemieniem;

- podłączenie do włącznika klawiszowego;

-  podłączenie do termostatu pokojowego – uruchomienie lub wyłączenie 
wentylatora nastąpi na podstawie odczytu temperatury w pomieszczeniu;

-  podłączenie do wtyczek sterowanych bezprzewodowo (radiowo lub poprzez 
WiFi).

INFORMACJE TECHNICZNE

MODEL ZEFIR 40 ZEFIR 80

TYP SILNIKA KELI YJ48 KELI YJ48

MOC SILNIKA 6 W 6 W

ZNAMIONOWY PRĄD 
SILNIKA 0,04 A 0,04 A

KLASA IP 10 10

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 27 dB(A) 24 dB(A)

NAPIĘCIE 
ZNAMIONOWE AC 230 V AC 230 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ZASILANIA 50 Hz 50 Hz

KLASA IZOLACJI 
SILNIKA H H

OBROTY 
WENTYLATORA 2280 rpm 1788 rpm


