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1. Арналуы 
SOLO желдеткіштердің заманауи дизайны бар жəне пайдалануға қолайлы.
SOLO желдеткіштер сантораптарды, душ бөлмелерін, асүйлерді жəне қыс мезгілінде 
жылытылатын басқа тұрмыстық үй-жайларды тұрақты немесе мерзімді ауа тартумен 
желдету үшін тұрмыстық осьтік желдеткіштерді ұсынады. Желдеткіштер диаметрі 100, 
120 жəне150мм арналар үшін дайындалады.  

Желдеткіштерді орындау нұсқалары

 SOLO   S стандартты орындау      
 SOLO   SC сымды ажыратқыш

  жəне ашалы электр кабель 
2. Техникалық сипаттамалары

SOLO
100S

SOLO
120S

SOLO
150S

SOLO
100SC

SOLO
120SC

SOLO
150SC

Ауа шығыны, м3/ч 130 240 320 130 240 320

Дыбыстық қысым деңгейі, дБ 34 34 35 34 34 35

Тоқ, А 0,072 0,11 0,138 0,072 0,11 0,138

Кернеу, В 220-240

Жиілік, Гц 50

Айналу жиілігі, айн/мин 2400 2200 2000 2400 2200 2000

Статикалық қысым,  Па 36 45 60 36 45 60

Қуаты, Вт 12 16 18 12 16 18

Максималды жұмыс 
температурасы, ºС 40

Қорғау деңгейі, IP Х2

Салмағы, кг 0,55 0,65 0,7 0,45 0,6 0,65

Оқшаулау класы
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Атауы Диаметрі 
(A)

Ені-биіктігі 
(B)

Тереңдігі 
(С)

Қалыңдығы 
(D)

SOLO 100S/100SC 100 158 56 20

 SOLO 120S/120SC 120 158 56 20

SOLO 150S/150SC 150 200 73 20

3. Құрылғы
SOLO желдеткіші шуыл деңгейіне жоғары талаптары қойылған үй-жайларда үздіксіз 

жұмыс істеуге бейімделген сенімді электр қозғалтқыштан S1, қорғаныш қақпақтан, жоға-
ры сапалы АВS пластиктен дайындалған корпустан жəне жұмыс дөңгелегінен тұрады.

1 - корпус
2 - қорғаныш тор 
3 -  қозғалтқыш
4 -  жұмыс дөңгелегі

4. Монтаждау
! Электр желі өшірілгенде ғана монтаждау жəне қайта монтаждау жүргізу керек. 
Электр желіге қосуды білікті электрик жүргізуі тиіс. 

Желдеткіш қабырғадағы немесе желдету шахтасының ойығына немесе ғимараттың 
тікелей сыртына, диаметрлері: 100мм (SOLO 100), 120мм (SOLO 120), 150мм (SOLO 
150) дайындалған желдету тесіктеріне орнатылады.  

Желдеткішті қаптамадан алғаннан кейін желдеткіш корпусында тасымалдау нəти-
жесінде туындаған ықтимал зақымданулардың (сызаттар, өзгерулер, жұмыс дөңгелегі 
корпусқа тимеуі тиіс) бар-жоғын тексеру керек. Зақымданулар болмаған жағдайда жел-
деткішті тағайындалған орнына орнатуға кірісуге болады: 
• электр желіні тоқтан ажыратыңыз, желдеткіштің электр қоректендіру кабелін дай-

ындаңыз (1-сурет);
• желдеткіштің торын алыңыз, тесіктерін белгілеп жəне тесіңіз (2-сурет);
• желдеткішті бекіту элементтерімен бекітіңіз, кабельді бекітіңіз (3-сурет);
• торды орнатыңыз, электр желіге қоректендіру беріңіз (4-сурет).

5. Пайдалану ережесі 
Бұйымды пайдаланудың алдында осы паспорттың мазмұнымен мұқият танысыңыз. 

1 - корпус
2 - қорғаныш тор 
3 -  қозғалтқыш
4 -  жұмыс дөңгелегі
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Назначение
Вентиляторы SOLO имеют современный дизайн и удобны в использовании.
Вентиляторы SOLO представляют собой бытовые осевые вентиляторы для посто-

янной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других 
бытовых помещений, отапливаемых в зимнее время. Вентиляторы изготавливаются 
для каналов диаметром 100, 120 и 150мм.

Варианты исполнения вентиляторов 

 SOLO   S стандартное исполнение  
 SOLO   SC шнурковый выключатель

  и электрокабель с вилкой    
            
 2. Технические характеристики

SOLO
100S

SOLO
120S

SOLO
150S

SOLO
100SC

SOLO
120SC

SOLO
150SC

Расход воздуха, м3/ч 130 240 320 130 240 320

Уровень звукового давления, дБ 34 34 35 34 34 35

Ток, А 0,072 0,11 0,138 0,072 0,11 0,138

Напряжение, В/ 220-240

Частота, Гц 50

Частота вращения, об/мин 2400 2200 2000 2400 2200 2000

Статическое давление,  Па 36 45 60 36 45 60

Мощность, Вт 12 16 18 12 16 18

Максимальная рабочая 
температура, ºС 40

Степень защиты, IP Х2

Масса, кг 0,55 0,65 0,7 0,45 0,6 0,65

Класс изоляции
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Название Диаметр (A) Ширина
-высота (B) Глубина (С) Толщина (D)

SOLO 100S/100SC 100 158 56 20

 SOLO 120S/120SC 120 158 56 20

SOLO 150S/150SC 150 200 73 20

3. Устройство
Вентилятор  SOLO состоит из надежного электродвигателя S1, приспособленного к 

непрерывной работе в помещениях с высокими требованиями к уровню шума, защит-
ной крышки, корпуса и рабочего колеса, изготовленных из высококачественного АВS 
пластика.

1 - корпус
2 - защитная решетка 
3 - двигатель 
4 - рабочее колесо

4. Монтаж
! Монтаж и демонтаж производить только при выключенной электросети. Под-
ключение к электрической сети должно производиться квалифицированным 
электриком.

Вентилятор  устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты в 
стене, либо непосредственно наружу здания через стену, в подготовленные вентиля-
ционные отверстия аналогичных диаметров: 100 мм (SOLO 100), 120 мм (SOLO 120), 
150 мм (SOLO 150). 

После распаковки вентилятора следует проверить состояние корпуса вентилятора 
на наличие возможных повреждений, возникших в результате транспортировки (тре-
щины, деформации, крыльчатка не должна задевать корпус). При отсутствии повреж-
дений можно приступать к установке вентилятора в предназначенное место:
• обесточить электрическую сеть, подготовить кабель электропитания вентилятора 

(рис.1);
• снять решетку вентилятора, разметить и просверлить отверстия (рис.2);
• закрепить вентилятор крепежными элементами, зафиксировать кабель (рис.3);
• установить решетку, подать питание электрической сети (рис.4).

1 - корпус
2 - защитная решетка 
3 - двигатель 
4 - рабочее колесо
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