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ESKY 
 

ODST EDIVÝ ODSAVA  EBB 
D kujeme Vám za d v ru, kterou jste vložili do S&P 
tím, že jste si koupili tento výrobek zhotovený v 
souladu s technickými na ízeními o bezpe nosti dle 
norem EC. 
D íve, než p istoupíte k instalaci výrobku a jeho 
uvedení do chodu, si laskav  pe liv  p e t te tento 
návod, v n mž naleznete d ležité pokyny týkající se 
Vaší bezpe nosti a bezpe nosti uživatel  p i 
provád ní instalace, použití a údržb  zakoupeného 
výrobku. Po dokon ení instalace p edejte návod 
kone nému uživateli. 
Po vyjmutí výrobku z obalu zkontrolujte jeho stav. 
Všechny vady zp sobené výrobcem nebo 
p epravcem, podléhají záruce S&P. Sou asn  si 
ov te, zda výrobek, který jste obdrželi, je ten, který 
jste si objednali, a zda uvedené údaje v tabulce s 
pokyny odpovídají Vašim požadavk m. 
Ventilátory série EBB jsou vyrobeny podle p ísných 
norem výroby a kontroly kvality jako je ISO 9001. 
Všechny díly jsou ádn  zkontrolovány a všechny 
zkompletované spot ebi e vyzkoušeny. 
P i obdržení ventilátoru doporu ujeme ov it, zda: 
-  se jedná o správný model 
- údaje uvedené na štítku s technickými vlastnostmi 
odpovídají t m, které požadujete: nap tí, kmito et, 
otá ky atd. 
 

DOPORU ENÍTÝKAJÍCÍ SE 
BEZPE NOSTI 
- Instalace spot ebi e se musí 
provád t v souladu s 
technickými na ízeními 
p íslušné zem . 
- Instalace musí být zajišt na 
kvalifikovaným pracovníkem. 
- Elektrická instalace musí 
zahrnovat všepólový vypína  s 
mezerou mezi kontakty 3 mm 
na každém pólu, aby 
vyhovoval zát ži a odpovídal 
platným normám. 
- V koupeln  se musí spot ebi  
instalovat na takovém míst , 
aby nebyl v dosahu osoby 
nacházející se ve sprše/van . 

Vypína  se musí nainstalovat 
mimo prostor koupelny. 
- Ventilátory se nesmí používat 
ve výbušném ani korozívním 
prost edí. 
- P i použití ventilátoru EBB v 
kuchyni, kde je zárove  
nainstalován i oh íva  vody 
nebo jiné spalovací za ízení, je  
nutné ov it, zda jsou otvory 
pro p ívod vzduchu dostate n  
dimenzované. 
- Odvod ventilátoru se nesmí 
napojovat na odpadní potrubí 
výpar  z plynových spot ebi  
nebo jiných spalovacích 
za ízení. 
- V p ípad  výrazné vlhkosti je 
vhodné nainstalovat odtahové 
potrubí vodorovn  s mírným 
sklonem sm rem ven. 
- Tento spot ebi  nesmí 
používat d ti mladší 8 let a 
osoby se sníženými fyzickými, 
senzorickými i mentálními 
schopnostmi nebo osoby s 
nedostate nou zkušeností a 
znalostmi, pokud nejsou pod 
dozorem zodpov dné osoby 
nebo pokud jim taková osoba 
nedala dostate né instrukce, 
které zajistí bezpe né užívání 
spot ebi e a pochopení rizik s 
tím spojených. Uživatel musí 
zajistit, aby si se spot ebi em 



41

nehrály d ti. išt ní a údržba 
spot ebi e nesmí být 
provád na d tmi bez dozoru. 

INSTALACE
POZOR! Po sejmutí čelního panelu dojde
automaticky k odpojení napájení.
D L EŽITÉ! Ujistěte se, že je před instalací a el. 
zapojením ventilátor odpojen od el. napájení. 

Obrázek 1A: 
1- elní kryt 
2- T leso ventilátoru 
3- Úchytka elního krytu 
4- Op rný rám 
5- Kryt el. p ipojení 
6- Drážky
7- Zarážky
8- Deflektor 
9- P íruba na p ipojení výtla ného potrubí
10- Dvoupolohový p epína  na sk íni ventilátoru

- Ventilátory série EBB se musí instalovat na míst , 
kde jsou chrán ny p ed klimatickým vlivy. Lze je
montovat ve svislé i vodorovné poloze. 
- Ventilátor je ur en k napojení na potrubí o pr m ru
100 mm.
- D íve, než se spot ebi  smontuje, je nutné si
ov it, zda se voln  otá í ob žné kolo. 

Pro zajišt ní lepšího výkonu ventilátoru: 
- Nepoužívejte potrubí s menším pr m rem než

100 mm.
- V p ípad , že použijete flexibilní potrubí,

roztáhn te ho na maximum.
- Neumís ujte potrubní kolena p ímo na výtlak 

ventilátoru.
- Dbejte na to, aby potrubní koleno m lo co nejv tší 

polom r. 

Montáž spot ebi e na povrchu (obr.2A): 
1. Do zdi nebo na strop se provrtá otvor o pr m ru 

105 mm. Je vhodné se p edem ujistit, zda se
spot ebi  na uvažované místo vejde. 

2. Z t lesa ventilátoru (2) se opatrným stla ením
úchytek (3) pomocí menšího šroubováku (obr.1B)
sejme elní kryt (1). 

3. T leso ventilátoru (2) je upevn no k op rnému
rámu (4) pomocí 4 šroub  a 3 zarážek.  P i
demontáži se všechny 4 šrouby umíst né v rozích
sejmou a zasunutím menšího šroubováku do
drážek (6) se otev ou všechny 3 zarážky (7). 

4. Na zvolené místo na zdi se pomocí 4 šroub  a
hmoždinek, odpovídajících typu povrchu, upevní
rám (4) tak, aby jeho kruhový profil souhlasil s
provrtaným otvorem, což pozd ji umožní snadné
nasazení ústí výtlaku. 

5. Odklopí se kryt p ipojení (5) umíst ný na t lese 
ventilátoru a p íslušným otvorem v zadní ásti 
spot ebi e se protáhne p ívodní napájecí kabel. 

6. T leso ventilátoru (2) se namontuje zp t na
op rný rám (4), zajistí zarážkami a upevní 4
šrouby. 

7. P ipojí se na svorky a kabel se vede podle
znázorn ní na obr. 3. 

8. Dále se postupuje dle elektrického schématu
p íslušné varianty ventilátoru EBB (obr. 5,6 a 7). 

9. Sklopí se kryt p ipojení kabelu (5) a zajistí
šroubkem.

10. Stla ením vrchních a spodních úchytek se
nasadí zp t elní kryt (1), o n jž je nutné se na
každé stran  op ít, aby správn  zapadl. 

11. Ventilátor se uvede do provozu, aby se ov ila 
nezávadnost jeho chodu. 

Montáž vestav ného spot ebi e (obr.2B): 
1. Použije se šablona k ozna ení u íznutí desky, na

kterou bude spot ebi  umíst n. Pokyny uvedené
na šablon  doporu ujeme pe liv  p e íst. 

2. Dále se postupuje dle bod  1, 2 a 3 uvedených v
pokynech pro montáž na povrchu. 

3. P i montování vestav ného spot ebi e je možné
použít odvod do strany (obr. 4). V takovém
p ípad  se sejme p íruba na p ipojení výtlaku (3).
U ízne se zcela deflektor (8) a p íruba na p ipojení 
výtlaku se umístí zp t v požadovaném sm ru.

4. Odklopí se kryt p ipojení (5) umíst ný na t lese
ventilátoru a p íslušným otvorem, v zadní ásti 
spot ebi e, se protáhne p ívodní napájecí kabel. 

5. Na p írubu výtlaku (9) se p ipojí potrubí o pr m ru 
100 mm.

6. T leso ventilátoru (2) se upevní 4 šrouby a
hmoždinkami, odpovídající typu povrchu. 

7. P ipojí se na svorky a kabel se vede podle
znázorn ní na obr. 3. 

8. Dále se postupuje dle elektrického schématu
p íslušné verze EBB (obr. 5,6 a 7).

9. Sklopí se kryt p ipojení kabelu (5) a zajistí
šroubkem.

10. Stla ením vrchních a spodních úchytek se
nasadí zp t elní kryt (1) o n jž je nutné se na
každé stran  op ít, aby správn  zapadl. 

11. Ventilátor se uvede do provozu, aby se ov ila 
nezávadnost jeho chodu. 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ (obr.5, 6 a 7) 
- D íve, než za nete s ventilátorem manipulovat, se

p esv d te, zda je odpojen ze sít  elektrického
proudu i p esto, že je vypnutý. 

- Ujist te se, zda hodnoty nap tí a kmito tu 
napájecí sít  souhlasí s hodnotami uvedenými na
štítku s technickými vlastnostmi spot ebi e.

- Odsava e EBB jsou spot ebi e II. t ídy (dvojitá
izolace), a proto nevyžadují uzemn ní. 

- Postupujte dle p íslušného schématu p ipojení 
instalované varianty ventilátoru. 

EBB verze “S” 
Standardní varianta s t íotá kovým motorem, který 
m že být regulován nap ovou regulací.  
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U tohoto modelu se postupuje podle n kterého z 
níže uvedených schémat: 
Obr. 5A – T íotá kový provoz ventilátoru pomocí 
p epína e otá ek INTER-4P. 
Obr. 5B - T íotá kový provoz ventilátoru s použitím 
p epína e, který je propojen se sv telným 
spína em.  
Obr. 5C- Provoz s regulátorem nap tí typu REB. 
 
EBB verze “T”  
Varianta ventilátoru s nastavitelným dob hem a 
t íotá kovým motorem. asový dob h je možné 
nastavit tak, aby ventilátor stále b žel po 
nastavenou dobu dob hu od vypnutí spína e (obr. 
6A). 
Ve fázi asového dob hu ventilátor EBB pracuje p i 
nízké rychlosti. Nízkou rychlost je možné zvolit 
pomocí p epína e (10) na sk íni ventilátoru 
MED/MIN.  
 
POZOR: Ventilátor je vybaven asovým 
spína em, který umož uje zpožd ný start 50 
vte in. Zde je nutné vy kat 50 vte in, dokud se 
ventilátor neuvede do chodu. 
 
Obr.6B Provoz s asovým spína em a uvedením 
ventilátoru do chodu pomocí sv telného vypína e. 

asový dob h (obr. 8) se nastavuje oto ením 
potenciometru umíst ného vedle krytu p ipojení 
napájecího kabelu (5). Ventilátor lze asovým 
spína em nastavit do 4 poloh dob hu. 
 
Poloha 
Poloha „A“: Auto 
- Je-li doba použití kratší než 50 vte in, asový 
dob h se neuvede do provozu. 
- Je-li doba použití delší než 50 vte in, spot ebi  
automaticky kontroluje dob h asového spína e, 
který je úm rný dob  použití ventilátoru (doba 
použití / 2, maximáln  30 minut). 
Poloha 2': asový dob h v délce 2 minut 
Poloha 15': asov dob h v délce 15 minut 
Poloha 30': asov dob h v délce 30 minut 
 
EBB verze “HT” 
Varianta ventilátoru s t íotá kovým motorem a 
nastavitelným hygrostatem v rozsahu 60 až 90% 
RH (% relativní vlhkosti). Tato varianta je rovn ž s 
nastavitelným asovým dob hem od 1 do 30 minut. 
Ve fázi dob hu asového dob hu pracuje ventilátor 
EBB v nízké rychlosti.  
 
Doporu ení 
- P i zm n  p vodního nastavení od výrobce se 

musí použít potenciometry, umíst né (obr. 9) 
vedle krytu p ipojení napájecího kabelu (5). 
Potenciometry jsou velmi citlivé a je nutné s nimi 
zacházet opatrn . 

- K zajišt ní správné detekce vlhkosti se musí 
ventilátor nainstalovat na takovém míst , kde je 
zaru ena dostate ná cirkulace vzduchu. 

- Zm na nastavení hladiny vlhkosti se nesmí 
provád t mimo prostor, v n mž je spot ebi  
umíst n. 

 
Nastavení: 
Ventilátory jsou od výrobce nastaveny na polohu 
60% relativní vlhkosti (HR) a asový dob h v délce 
1 minuty. 
- Je-li hladina vlhkosti v prostoru nižší než 60% HR, 
ventilátor se neuvede do chodu. 
- Je-li hladina vlhkosti v prostoru vyšší než 60% HR, 
ventilátor se uvede do chodu samo inn . 
- P esahuje-li hladina vlhkosti pr b žn  90% HR, 
ventilátor se nikdy nezastaví. 
- Chcete-li zm nit nastavenou hodnotu nebo stále 
udržovat hladinu vlhkosti v prostoru vyšší než 60% 
HR, oto te potenciometrem «%HR» po sm ru 
hodinových ru i ek. 
- Chcete-li prodloužit délku dob hu nebo zvýšit 
provozní dobu ventilátoru v okamžiku, kdy hladina 
vlhkosti klesne pod nastavenou hodnotu, oto te 
potenciometrem «Tmin» po sm ru hodinových 
ru i ek. 
 
POZOR: nastavení parametr  ventilátoru se 
nesmí provád t ve fázi dob hu asového 
spína e. Nejd íve je nutné po kat, než dob h 
skon í. 
 
Chod ventilátoru 
P ípad 1: p i automatickém chodu (obr.8A) se 
P ípad 1: P i automatickém chodu (obr.7A) se 
ventilátor uvede samo inn  do provozu p i vysoké 
rychlosti v okamžiku, kdy hladina vlhkosti v prostoru 
p esáhne zvolenou hodnotu. Ve chvíli, kdy hladina 
vlhkosti klesne pod zvolenou hodnotu a skon í 
dob h nastavený asovým spína em, se ventilátor 
vypne. Ve fázi dob hu ventilátor pracuje p i nízké 
rychlosti. 
P ípad 2: Automatický chod s uvedením ventilátoru 
do chodu pomocí sí ového vypína e (obr.7B). 
Jedná se o samo inný provoz spot ebi e podobn  
jako v p ípad  1 s tím rozdílem, že v okamžiku, kdy 
hladina vlhkosti v prostoru klesne pod zvolenou 
hodnotu, se ventilátor uvede do chodu pomocí 
sí ového vypína e. V p ípad , že se vypína  vypne 
(tj. zhasne se sv tlo), spot ebi  z stane v provozu 
p i nízké rychlosti až do doby, než skon í dob h. 
 
POZOR: je-li hladina relativní vlhkosti v prostoru 
vyšší než nastavená hodnota, automatický chod 
získává p ednost p ed ru n  ovládaným 
provozem, tzn., že spot ebi  nelze vypnout 
vypína em. 
 
ÚDRŽBA: D LEŽITÉ! D íve, než se p istoupí k 
údržb , je nutné se ujistit, zda je odpojeno 
elektrické napájení. 
Doporu ujeme pravideln  odstra ovat ne istotu 
nahromad nou ve 4 filtrech elního krytu (1). 
Postupuje se tím zp sobem, že se elní kryt sejme 
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tak, jak je znázorn no v odstavci “INSTALACE” a 
vlažnou lehce koncentrovanou saponátovou vodou 
se omyje. V okamžiku, kdy je kryt zcela suchý, se 
op t nasadí na p vodní místo. Ostatní díly 
ventilátoru se ot ou had íkem namo eným v 
jemném isticím prost edku. 
 
TECHNICKÝ SERVIS 
Zjistíte-li u spot ebi e jakoukoli provozní závadu, 
obra te se na autorizovaný technický servis nebo 
prodejce výrobku. 
Jakýkoliv zásah do spot ebi e provedený osobou 
bez autorizace S&P je d vodem ke zrušení záruky. 
 
RECYKLACE 
Normy EEC a závazek, který musíme p ijmout v 
zájmu našich budoucích generací, nám udílejí 
povinnost recyklace použitého materiálu, a proto 
Vás žádáme, abyste neopomíjeli ukládat všechny 
obaly do odpadních kontejner  ur ených na 
recyklaci a ukládat vy azené spot ebi e v nejbližší 
sb rn  druhotného odpadu. 
V p ípad  jakýchkoliv nejasností, týkajících se 
výrobk  S&P, se na území Špan lska obracejte na 
servisní sí  prodejen a opraven a v zahrani í na 
svého b žného distributora. Servisní a distribu ní 
sí  naleznete na webové stránce 
www.solerpalau.com 
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