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IMPORTANTE

Exaustores helicoidais SILENT
Os exaustores da gama SILENT foram
fabricados sob rigorosas normas de
produção e controlo de qualidade, como a
ISO 9001. Todos os componentes foram
verificados. Todos os aparelhos foram
testados após a sua montagem.
Aconselhamos a verificação dos pontos
seguintes no momento da recepção do
exaustor:
1- Que o tamanho seja correcto
2- Que o modelo seja correcto
3- Que os detalhes que aparecem na placa
de características sejam os que você precisa:
voltagem, frequência, velocidade...
A instalação deverá ser realizada conforme
os regulamentos vigentes em cada país.

: antes de proceder à
instalação e ligação do aparelho, certifique-
se que desligou o fornecimento eléctrico. O
cabo eléctrico deverá chegar embutido na
parede e entrar no aparelho pela parte
traseira.

1- Grelha de protecção
2- Ficha de ligação
3- Boca de saída com comporta anti-retorno
4- Passa cabos

O SILENT pode ser instalado no tecto ou na
parede, com descarga directa para o exterior
ou para uma conduta individual (fig.2).
Vai fixado à parede com as 4 buchas e
parafusos fornecidos na embalagem.
Realize um orifício na parede ou tecto com
diâmetro:
- SILENT-100: 105 mm
- SILENT-200: 125 mm
- SILENT-300: 160 mm

Se a montagem for realizada com conduta
individual, deverá utilizar uma conduta com
diâmetro normalizado:
- SILENT-100: 100 mm
- SILENT-200: 125 mm
- SILENT-300: 150 ou 160 mm

Certifique-se que não existe nenhuma
obstrução na passagem do ar e que a hélice
gira livremente.
O aparelho deverá ajustar-se de maneira que
não fique oprimido, dado que, em tal caso,
poderia impedir a rotação da hélice ou
provocar ruídos. Verifique que a comporta
anti-retorno colocada na descarga da boca
de saída (3) abre sem dificuldade e procure
que não fique danificada na montagem.
Introduza o cabo eléctrico pelo passa cabos
(4) e fixe o aparelho na parede.
Efectue a ligação eléctrica tal como indicado
a seguir e monte novamente a grelha de
protecção.

O SILENT é um exaustor alimentado por rede
monofásica, com a tensão e a frequência
indicada na placa de características
colocada no aparelho.
Os exaustores foram construídos com duplo
isolamento eléctrico (Classe II) e não
precisam, portanto, de tomada de terra.
Na instalação eléctrica deverá existir um
interruptor omnipolar com uma abertura
entre os contactos de pelo menos 3 mm.
O cabo eléctrico deverá ser introduzido no
SILENT pelo passa cabos (4).
Após ter introduzido o cabo, realize a ligação
eléctrica à ficha de ligação (2) conforme o
modelo instalado:

Para estes modelos siga os esquemas:
Fig.3- Arranque do exaustor com o mesmo
interruptor que utiliza a luz.
Fig.4- Arranque do exaustor com um
interruptor independente.

Modelos equipados com uma temporização
. A temporização permite que o

aparelho continue a funcionar durante o
tempo estabelecido pela temporização,
depois de fechar o interruptor (fig.6).
O esquema fig.5 mostra como deve ser
ligado o aparelho com temporização para
arrancar com o mesmo interruptor da luz.

Para ajustar esta temporização, gire o
potenciómetro localizado no circuito
impresso (fig.7).

Instalação

Ligação eléctrica

SILENT CZ

SILENT CRZ

Fig.1 :

ajustável
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- Para diminuir o tempo de temporização, gire
no sentido anti-horário (min.: 1 minutos)
- Para aumentar o tempo de temporização,
gire no sentido horário (Max.: 30 minutos).

Instruções de uso 
Este aparelho não pode ser utilizado por 
crianças e pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
falta de experiência e conhecimento, sem 
que lhes tiver sido dado a supervisão ou 
formação apropriadas no que diz respeito ao 
uso do aparelho de uma maneira segura e 
que compreendam os perigos que implica. 
As crianças não devem brincar com o 
aparelho. A limpeza e Manutenção a realizar 
pelo usuário não deve ser realizada por 
crianças.

Manutenção

Apenas é necessária uma limpeza perió
dica do exaustor com um pano impregnado
com detergente suave.

Serviço de assistência técnica
Aconselha-se não desmontar ou extrair
nenhum componente que não seja o indica
do anteriormente, dado que qualquer
manipulação provocaria a anulação auto
mática da garantia S&P Contacte o seu
distribuidor S&P caso detecte qualquer
anomalia.

A S&P reserva-se o direito de realizar
alterações sem aviso prévio.
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