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Преди монтаж и включване на изделието внимателно прочетете настоящата инструкция. Фирма 

Vortice не може да се счита отговорна за вреди, причинени на здравето на хората или 

оборудоването, поради несъблюдаване на предписанията на настоящата инструкция. 

Следвайте всички съдържащи се в нея указания за обезпечавене на продължителен срок на 

работа, както и на механическата и електрическа надежност на устройството. Съхранявайте 

настоящата инструкция. 

 

ОПИСАНИЕ  И УПОТРЕБА 

Датчиците за стенен/таванен монтаж(освен C SMOKE и C TEMP) са подходящи за управление на 

вентилаторите Vortice (макс. 3 А – 220 – 240 V). 

C HCS – Приборът е снабден със система за контрол на относителната влажност със зададено от 

завода-производител прагово значение 60%: приборът са включва автоматично, когато относителна-

та влажност превиши това прагово значение. Нещо повече, указаното прагово значение на относи- 

телната влажност се явява регулируемо: инсталаторът може да зададе едно от следващите четири  

значения: 60%, 70%, 80%, 90% (рис.17). Освен това, той е снабден с таймер, чието време регулира в 

диапазона от 3 до примерно 20 минути с помощта на  резистора (рис. 17). 

Апаратът се включва автоматично на зададената скорост няколко секунди след включване на 

осветлението, а след неговото изключване продължава да работи в течение на предварително 

зададеното време. (рис. 17). 

C PIR – При наличие на човек в пределите на зададения радиус на действие управляващата верига 

включва апарата на предварително зададеното време, което може да се регулира с помощта на 

вътрешен тример в границите от 3 до 20 минути. (рис. 18) 

C TIMER – Управляващата верига автоматично включва апарата няколко секунди след включване на 

осветлението до изтичане на зададеното време, което може да се регулира с помощта на вътрешен 

тример в границите от 3 до 20 минути (рис. 19). 

C SMOKE - Управляващата верига автоматично включва апарата, когато намиращият се в него датчик 

регистрира концентрация на дим и миризми, надвишаващи стойността, регулируема с помощта на 

вътрешен тример. Таймерът ще поддържа апарата във включено състояние, докато нивото на 

замърсяване не падне под зададения праг, в течение на зададеното време, което може да се регулира с 

помощта на вътрешен тример в границите от 3 до 20 минути. (да се монтира на височина 1,8 m от пода) 

(рис. 20). 

За обезпечаване на  правилната работа на прибора, извършете неговото настройване 2 часа след 

включване към захранващата мрежа. Процес на настройката: въртете външния потенциометър по 

часовниковата стрелка до тогава, докато не се включи светлинният индикатор. 

Това ще означава, че нивото на  замърсеност на околната среда е по-високо или равно на 

установеното и че съответния прибор трябва да се включи. За понижаване прага на включване на 

прибора завъртете потенциометъра по часовниковата стрелка, за повишаване – обратно на 

часовниковата стрелка (рис.21). 

C TEMP - Управляващата верига автоматично включва апарата, когато датчикът регистрира 

температура, превишаваща зададената стойност, която може да се регулира с вътрешен тример в 

границите от 10˚С до 40˚С (рис. 22). Таймерът ще поддържа апарата във включено състояние, докато 

температурата не падне под зададения праг, в течение на зададеното време, което може да се регулира 

с помощта на вътрешен тример в границите от 3 до 20 минути (рис. 23). 

 

 



ИЗИСКВАНИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ТЕХНИКАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

 

ВНИМАНИЕ! Този символ показва предпазните мерки, за да се избегнат 

наранявания на потребителя.  

 

• Не използвайте това изделие за цели, различни от предвидените от настоящата инструкция. 

• След разопаковане на изделието се убедете в неговата цялост и безопасност. В случай на съмнение 

се обърнете към квалифициран специалист или към оторизирания дилър на Vortice. Не допускайте 

елементи на опаковката да попаднат в ръцете на деца или лица с ограничена дееспособност. 

• Експлоатацията на каквото и да е електрическо устройство изисква спазването на определени 

правила, в това число: 

 а) да не се пипа с влажни или мокри ръце; 

 б) да не се пипа, когато сте стъпили с боси крака на пода; 

 в) да не се разрешава на деца да го пипат или играят с него; 

 г) необходимо е да се наблюдават лица с ограничена дееспособност, когато го ползват. 

• Когато се вземе решение за изключване на устройството от мрежата и прекратяване на използването 

му го поставете на такова място, където няма опасност да попадне в ръцете на деца или лица с 

ограничена дееспособност. 

• Изделието да не се използва в присъствие на възпламеняващи се вещества или пари, като спирт, 

инсектициди, бензин и т.н. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Този символ показва мерките за безопасност, насочени към 

предотвратяване на неизправност на изделието. 
 

• Не подлагайте изделието на никакви модификации или доработки. 

• Не допускайте изделието да се подлага на въздействието на атмосферни агенти (дъжд, слънце и т.н.). 

• Използвайте апарата в условията, посочени от производителя. 

• Периодично проверявайте състоянието на изделието. В случай на неправилна работа не използвайте 

изделието и се обърнете незабавно към оторизиран дилър на Vortice.  

• В случай на ненормална работа и/или неизправност на изделието незабавно се обърнете към 

оторизиран дилър на Vortice. В случай на ремонт изисквайте използването на оригинални резервни 

части на Vortice. 

• В случай на падане на изделието или удар по него се обърнете към оторизиран дилър на Vortice за 

неговата проверка. 

• Монтажът трябва да се извърши от квалифициран специалист. 

• Системата за електрозахранване, към която се включва изделието трябва да съответства на 

действащите нормативи. 

• Изделието не се нуждае от включване към електрозахранваща розетка със заземяване, тъй като е с 

двойна степен на изолация. 

• Включвайте изделието към електрозахранващата мрежа/розетка само, ако параметрите им 

съответстват на максималната му мощност. В противен случай незабавно се обърнете към 

квалифициран специалист. 

• При монтаж следва да се предвиди поставянето на многополюсен изключвател с разстояние между 

контактите равно или по-голямо от 3 mm. 

• Изключвайте изделието в следните случаи: 

 а) при поява на неизправност в работата на изделието; 

 б) при външно почистване на изделието; 

 в) в случай на взимане на решение за не използване на изделието за кратки или продължителни 

периоди. 



• Този символ показва, че дадената операция трябва да се изпълнява от квалифициран 

специалист. 
 

 

МОНТАЖ 

• Характеристиките на електрическата мрежа трябва да съответстват на данните, показани на 

табелката А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ: Уредът VORT HR 200 не трябва да се настройва в режим ТАЙМЕР. 

 

 

 



 

 

• Установка на група датчици за вентилатори с максимален ток 3А и без електронни устройства. 

 



 

РЕГУЛИРАНЕ 

 



 

ПОДДРЪЖКА/ПОЧИСТВАНЕ 

• Преди изпълнение на каквато и да е операция по почистване или техническо обслужване изключете 

уреда като извадите щепсела от розетката. 

 



 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В НЯКОИ СТРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ ПОПАДА В ОБЛАСТТА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДИРЕКТИВА 

RAEE И ЗАТОВА НЯМА НИКАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В КРАЯ НА 

ЖИВОТА МУ. 

Внимание! 

Този продукт съответства на Директива на EU 2002/96 /ЕC. 

Символът за зачеркнатия контейнер върху уреда показва, че продуктът, в края на 

неговия полезен живот, трябва да бъдат третиран отделно от битовите отпадъци, 

трябва да бъде предоставен в център за диференцирано събиране на  

електрическо и електронно или да бъде върнат на дилър при закупуване на ново 

еквивалентно оборудване.  
 

 

Потребителят носи отговорност за прехвърлянето на уреда в края на неговия живот до съответните 

съоръжения за събиране, под заплаха от предвидените от закона санкции за третирането на 

отпадъците. 

 Подходящо разделно събиране с цел последващо рециклиране, обработка и унищожаване помага да 

се избегнат възможните ефекти - отрицателно въздействие върху околната среда и здравето и 

благоприятства рециклирането на материалите, от които е съставен продуктът. 

 За по-подробна информация относно системите за събиране може да се свържете с местната служба 

за изхвърляне на отпадъци или с магазина, където е била направена покупката. 

 Производителите и вносителите се съобразяват с тяхната отговорност за рециклирането, третирането 

и екологосъобразното обезвреждане директно или чрез участие в системата за колективно събиране. 

 

 

 

 

 

 

Vortice си запазва правото да прави промени в настоящата инструкция без предварително уведомление. 


