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Común / Neutral / Neutre / Neutro / Nulleiter / Neutraal / Nul / Przewód wspölny / Нейтраль

Común / Neutral / Neutre / Neutro / Nulleiter / Neutraal / Nul / Przewód wspölny / Нейтраль

Fase / Phase / Fase / Faza / Фаза

Cierre / Closed / Fermés / Fechado / Geschlossen / Dicht / Lokket / Chiuso / Zamknięty / Закрыто

Común / Neutral / Neutre / Neutro / Nulleiter / Neutraal / Nul / Przewód wspölny / Нейтраль

Cierre / Closed / Fermés / Fechado / Geschlossen / Dicht / Lokket / Chiuso / Zamknięty / Закрыто

Apertura / Open / Ouverts / Aberto / Offen / Open / Åben / Aperto / Otwarty / Открыто

Apertura / Open / Ouverts / Aberto / Offen / Open / Åben / Aperto / Otwarty / Открыто

Ventilador / Fan / Ventilateur / Ventilador / Ventilatore / Wentylator / Вентилятор

Velocidad lenta / Low speed / Petite vitesse / Velocidade lenta / Niedrige Drehzahi / Lage snelheid / Lav hastighed / Velocità bassa / Niźsza prędkość / Низкая скорость

Velocidad rápida / High speed / Grande vitesse / Velocidade rápida / Hohe Drehzahi / Hoge snelheid / Møj hastighed / Velocità rapida / Wyźsza prędkość / Высокая скорость

Extracción / Extract / Extraction / Extracção / Entlüftung / Afvoer / Udsugning / Estrazione / Wyiot / Вытяжка

Insufl ación / Intake / Insuffl ation / Insufl ação / Belüftung / Toevoer / Indblæsning / Pressione / Wiot / Приток

Interruptor / Interrupteur / EN-AUS Schatler / Aan-uit schakelaar / Aforyder / Interrutore / Przerywacz / Выкл-ль вент-ра

Conmutador / Switch / Commutateur / Comutador / Umschalter / Schakelaar / Kontaki / Commutatore / Przełącznik / Выкл-ль жалюзи

Común / Neutral / Neutre / Neutro / Nulleiter / Neutraal / Nul / Przewód wspölny / Нейтраль

Común / Neutral / Neutre / Neutro / Nulleiter / Neutraal / Nul / Przewód wspölny / Нейтраль

Fase / Phase / Fase / Faza / Фаза

Cierre / Closed / Fermés / Fechado / Geschlossen / Dicht / Lokket / Chiuso / Zamknięty / Закрыто

Común / Neutral / Neutre / Neutro / Nulleiter / Neutraal / Nul / Przewód wspölny / Нейтраль

Cierre / Closed / Fermés / Fechado / Geschlossen / Dicht / Lokket / Chiuso / Zamknięty / Закрыто

Apertura / Open / Ouverts / Aberto / Offen / Open / Åben / Aperto / Otwarty / Открыто

Apertura / Open / Ouverts / Aberto / Offen / Open / Åben / Aperto / Otwarty / Открыто

Ventilador / Fan / Ventilateur / Ventilador / Ventilatore / Wentylator / Вентилятор

Velocidad lenta / Low speed / Petite vitesse / Velocidade lenta / Niedrige Drehzahi / Lage snelheid / Lav hastighed / Velocità bassa / Niźsza prędkość / Низкая скорость

Velocidad rápida / High speed / Grande vitesse / Velocidade rápida / Hohe Drehzahi / Hoge snelheid / Møj hastighed / Velocità rapida / Wyźsza prędkość / Высокая скорость

Extracción / Extract / Extraction / Extracção / Entlüftung / Afvoer / Udsugning / Estrazione / Wyiot / Вытяжка

Insufl ación / Intake / Insuffl ation / Insufl ação / Belüftung / Toevoer / Indblæsning / Pressione / Wiot / Приток

Interruptor / Interrupteur / EN-AUS Schatler / Aan-uit schakelaar / Aforyder / Interrutore / Przerywacz / Выкл-ль вент-ра

Conmutador / Switch / Commutateur / Comutador / Umschalter / Schakelaar / Kontaki / Commutatore / Przełącznik / Выкл-ль жалюзи

/ Ουδέτερο
/ Φάση

/ Ουδέτερο
/ Κλειστό

/ Ανοικτό
/ Ανεμιστήρας

/ Διακόπτης
/ Συλλέκτης

/ Ουδέτερο
/ Κλειστό
/ Ανοικτό

/ Χαμηλή ταχύτητα
/ Υψηλή ταχύτητα

/ Αφαίρεση
/ Εισαγωγή
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РУССКИЙ 
 
Инструкция по монтажу и 
эксплуатации 
 
Требования по безопасной 
эксплуатации 
 Подключение вентилятора к сети 

электропитания должно 
производиться специально 
обученным и аттестованным 
персоналом, имеющим на это 
разрешение, в соответствии с 
«Правилами устройства 
электроустановок» и правилами 
техники безопасности. 

 Данное изделие не 
предназначено для 
использования во взрывоопасной 
или коррозийной среде. 

 Если вентилятор 
устанавливается в помещении с 
оборудованием, которое 
предполагает процесс горения, 
убедитесь, что работа 
вентилятора не окажет влияние 
на стабильность горения и в 
помещении будет достаточное 
количество воздуха для этого. 

 Вентиляторы HV комплектуются 
однофазными 
электродвигателями, параметры 
напряжения и частоты тока, для 
которых предназначен 
вентилятор, указаны на корпусе 
вентилятора. Вентиляторы 
изготавливаются с двойной 
электроизоляцией (Класс II), 
поэтому они не требуют 
заземления. 

 Перед использованием, 
проверьте целостность упаковки 
и внешний вид вентилятора, все 
производственные дефекты 
попадают под заводскую 
гарантию. 

 

Установка вентилятора на 
стекло или плоскую панель. 
 В стекле проделайте отверстие 

размером согласно Рис. А / Fig.A. 
 Разберите вентилятор HV в 

следующем порядке: 
Fig.1 / Рис.1  Открутите 

фиксирующий винт (b), 
удерживающий внутреннюю 
решетку (а). 

Fig.2 / Рис.2  Нажмите на 
защелки (с) и снимите внутреннюю 
решетку (а). 

Fig.3 / Рис.3  Открутите 
фиксаторы (d) и снимите внешнюю 
решетку (е) с корпуса (f). 
 Установите вентилятор HV в 

следующем порядке: 
Fig.4 / Рис.4  Поверните 

резиновые фиксаторы (g) на 
шпильках (h) вовнутрь решетки. 

Fig.5 / Рис.5  Расположите 
наружную решетку (e) с внешней 
стороны стекла на проделанном 
отверстии. Закрепите наружную 
решетку (е) с внутренней стороны 
стекла при помощи резиновых 
фиксаторов (g).  

Fig.6 / Рис.6  Установите корпус 
вентилятора (f) на шпильки (h) на 
наружной решетке (е) и плотно 
заверните фиксаторы (d). Толщина 
стекла при этом может быть от 3 
до 14мм (Fig.6а / Рис.6а), толщина 
плоской панели от 14 до 25мм 
(Fig.6b / Рис.6b). 
При установке корпуса убедитесь, 
что резиновые фиксаторы 
находятся на месте и корпус 
вентилятора не контактирует со 
стеклом. 

Fig.7 / Рис.7  Сделайте отверстие 
в кабельном вводе (i), в 
соответствии с размером кабеля. 
Проложите кабель через 
кабельный ввод (i) и через зажим 
(j). Подключите кабель питания к 

РУССКИЙ



клеммной коробке (k) согласно 
соответствующей схеме 
подключения (fig.B – F / рис.В – F). 

Fig.8 / Рис.8  Установите 
внутреннюю решетку (а) на корпус 
(f). При этом необходимо 
совместить центрирующие штыри 
и отверстия (l) и (m) так, чтобы 
защелки (с) встали на свои места. 

Fig.9 / Рис.9  Закрутите 
фиксирующий винт (b). 

 
Настенная установка с 
использованием удлиненных 
шпилек (дополнительная 
принадлежность). 
 В стене проделайте отверстие 

размером согласно Рис. А / Fig.A. 

 Отрежьте шпильки (n) так, чтобы 
их длина была  на 5 мм меньше 
чем толщина стены. 

 Приложите корпус вентилятор (f) 
к стене, с внутренней стороны, и 
разметьте отверстия под шурупы, 
для крепления вентилятора на 
стене. Просверлите отверстия в 
стене. 

 Разберите вентилятор HV в 
следующем порядке: 
Fig.1 / Рис.1  Открутите 

фиксирующий винт (b), 
удерживающий внутреннюю 
решетку (а). 

Fig.2 / Рис.2  Нажмите на 
защелки (с) и снимите внутреннюю 
решетку (а). 

Fig.3 / Рис.3  Открутите 
фиксаторы (d) и снимите внешнюю 
решетку (е) с корпуса (f). 
 Установите вентилятор HV в 

следующем порядке: 
Fig.13 / Рис.13  На наружной 

решетке (e) снимите резиновые 
фиксаторы (g) со шпилек (h). 

Fig.14 / Рис.14  Наверните 
удлинители (n) на шпильки (h) при 
помощи резьбовых соединителей 

(p). Установите резиновые 
фиксаторы (g) на удлиненные 
шпильки. 

Fig.15 / Рис.15  Расположите 
наружную решетку (e) с внешней 
стороны стены на проделанном 
отверстии. Закрепите наружную 
решетку (е) с внутренней стороны 
стены при помощи резиновых 
фиксаторов (g). 

Fig.16 / Рис.16  Установите 
корпус вентилятора (f) на 
удлиненные шпильки (n) на 
наружной решетке (е).  

Fig.17 / Рис.17  Закрепите корпус 
вентилятора на стене при помощи 
шурупов и плотно заверните 
фиксаторы (d). 

Fig.18 / Рис.18  В зависимости от 
размещения кабеля питания, 
сделайте отверстие в кабельном 
вводе (i) или (q), в соответствии с 
размером кабеля. Проложите 
кабель через кабельный ввод (i) и 
через зажим (j). Подключите 
кабель питания к клеммной 
коробке (k) согласно 
соответствующей схеме 
подключения (fig.B – F / рис.В – F). 

Fig.19 / Рис.19  Установите 
внутреннюю решетку (а) на корпус 
(f). При этом необходимо 
совместить центрирующие штыри 
и отверстия (l) и (m) так, чтобы 
защелки (с) встали на свои места. 

Fig.20 / Рис.20  Закрутите 
фиксирующий винт (b). 

 
Подключение вентилятора к 
сети электропитания. 
Подвод электропитания должен 
осуществляться через 
двухполюсной автоматический 
выключатель с зазором между 
контактами не менее 3 мм. 
Подключение вентиляторов к сети 
электропитания производится 



согласно следующим схемам: 
 Fig.B / Рис.B – модели с 

шнуровым выключателем. 
 Fig.С / Рис.С – модель HV-150 A. 

 Fig.D,E,F / Рис.D,E,F – модели 
HV-230A и HV-300A. 

 
Режимы работы вентиляторов 
 
Модель HV-150 М 
Режимы работы: 

1. Вентилятор не работает, 
жалюзи закрыты. 

2. Вентилятор работает, 
жалюзи открыты. 

Включение и выключение 
вентилятора производится при 
помощи шнурового выключателя, 
при этом жалюзи открываются и 
закрываются автоматически. 
 
Модель HV-150 A 
Режимы работы: 

1. Вентилятор не работает, 
жалюзи закрыты. 

2. Вентилятор не работает, 
жалюзи открыты. 

3. Вентилятор работает, 
жалюзи открыты. 

Для реализации данных режимов 
работы необходимо использовать 
пульт управления CR-150 
(дополнительная принадлежность). 
 Пульт управления имеет две 

клавиши: 
- клавиша включения 

вентилятора 
     - вентилятор включен;  

    - вентилятор выключен (режим 
естественной вентиляции при 
открытых жалюзи). 
“ON/OFF” – клавиша управления 
жалюзи 
 “ON” – жалюзи открыты; 
 “OFF” – жалюзи закрыты. 
Вентилятор не работает при 

закрытых жалюзи. Если во время 
работы нажать клавишу “OFF” – 
жалюзи закроются, вентилятор 
автоматически выключится. 
 
Модель HV-230 M 
Модели HV-230 A и HV-300A 
Режимы работы: 

1. Вентилятор не работает, 
жалюзи закрыты; 

2. Вентилятор работает на 
вытяжку, на высокой 
скорости, жалюзи открыты, 
горит оранжевый световой 
индикатор      ; 

3. Вентилятор работает на 
вытяжку, на низкой 
скорости, жалюзи открыты, 
горят оранжевый     и 
зеленый      световые 
индикаторы; 

4. Вентилятор не работает, 
жалюзи открыты, горит 
зеленый световой 
индикатор      ; 

5. Вентилятор работает на 
приток, на высокой 
скорости, жалюзи открыты, 
мигает оранжевый 
световой индикатор      . 

Для реализации данных режимов 
работы для моделей «А» 
необходимо использовать пульт 
управления CR-300 и 
семижильный соединительный 
кабель (дополнительные 
принадлежности). 
На пульте управления 
располагаются:  
 четырехпозиционный 
переключатель: 
 Вентилятор не работает, 
жалюзи закрыты; 
 Вентилятор работает на 
вытяжку, на высокой скорости, 
жалюзи открыты; 
 Вентилятор работает на 



вытяжку, на низкой скорости, 
жалюзи открыты; 
 Вентилятор не работает, 
жалюзи открыты (режим 
естественной вентиляции); 
 двухпозиционная клавиша           
: 
 режим работы на вытяжку; 
 режим работы на приток. 
 
Один пульт управления допускает 
подсоединения нескольких 
вентиляторов: 
1 CR-150 – не более 5 HV-150 
1 CR-300 – не более 5 HV-230 
1 CR-300 – не более 5 HV-300 
 
Для работы вентилятора только на 
высокой скорости в режиме 
вытяжки, с открытыми жалюзи 
используйте схему подключения 
Fig.E / Рис.Е. 
Для работы вентилятора только на 
высокой скорости в режиме 
притока, с открытыми жалюзи 
используйте схему подключения 
Fig.F / Рис.F. 
Для реализации 
вышеперечисленных функций для 
модели “M” необходимо несколько 
раз потянуть за шнуровой 
выключатель: 
 1 раз: Вентилятор работает на 
вытяжку, на высокой скорости, 
жалюзи открыты; 
 2 раза: Вентилятор работает 
на вытяжку, на низкой скорости, 
жалюзи открыты; 
 3 раза: Вентилятор не 
работает, жалюзи открыты (режим 
естественной вентиляции); 
 4 раза: Вентилятор не 
работает, жалюзи закрыты. 
Для изменения направления 
работы вентилятора (с вытяжки на 
приток) переместите шнурок в 
горизонтальное направление и 

проделайте вышеописанные 
операции. 
Не изменяйте направление 
вращения при работающем 
вентиляторе. 
 
Обслуживание 
Перед проведением обслуживания, 
проверьте, чтобы вентилятор был 
выключен, кабель подвода 
электропитания обесточен. 
- Рекомендуется проводить 
регулярную чистку вентилятора 
мягкой тканью, смоченной не 
абразивным моющим средством. 
- Не используйте для 
обслуживания вентилятора 
водяные или паровые мойки 
высокого давления. 
 
ВАЖНО 
- Не рекомендуется разбирать или 
заменять любые части устройства 
самостоятельно, поскольку это 
автоматически приведет к 
аннулированию заводской 
гарантии. 
- В случае неисправности 
оборудования необходимо 
обратиться к официальному 
представителю компании 
Soler&Palau в вашем регионе. 
- Компания Soler&Palau оставляет 
за собой право вносить изменения 
в конструкцию оборудования без 
предварительного уведомления. 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 
 
Σημαντικές συστάσεις 
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 

ηλεκτρικά πρότυπα και τους κανονισμούς που 
ισχύουν στη χώρα σας. 

- Εάν ο ανεμιστήρας λειτουργεί ως εξαερισμός σε ένα 
δωμάτιο όπου υπάρχει λέβητας ή άλλου είδους 
συσκευή που χρειάζεται αέρα για καύση, βεβαιωθείτε 
ότι τα στόμια εισαγωγής αναπλήρωσης αέρα έχουν το 
κατάλληλο μέγεθος. 

- Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης και συχνότητας της κύριας 
τροφοδοσίας είναι συμβατές με αυτές που 
αναφέρονται στην επιγραφή δεδομένων της 
συσκευής. 

-    Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται κατάλληλος διακόπτης 
απόζευξης στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι ανεμιστήρες 
της σειράς HV ανήκουν στην κατηγορία ΙΙ (διπλή 
ηλεκτρική μόνωση) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται 
γείωση. 

- Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε άψογη κατάσταση κατά 
την αφαίρεση της συσκευασίας, καθώς τυχόν 
κατασκευαστικές βλάβες καλύπτονται από την 
εγγύηση S&P. 

 
Εγκατάσταση σε παράθυρα με ελάχιστο πάχος 3 
χιλιοστών και τοίχους ή σανίδες με μέγιστο πάχος 25 
χιλιοστών 
-    Κάντε μια τρύπα σύμφωνα με τις διαστάσεις που 

αναφέρονται στην εικόνα Α. 
-    Αποσυναρμολογήστε τον ανεμιστήρα ΗV 

ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 
Εικ. 1- Χαλαρώστε τη βίδα στήριξης (b) που συγκρατεί το 

εσωτερικό μπροστινό κάλυμμα (a). 
Εικ. 2- Αφαιρέστε το εσωτερικό μπροστινό κάλυμμα (a) 

πιέζοντας τα κουμπιά (c). 
Εικ. 3- Ξεβιδώστε τα 3 μπουλόνια (d) που συγκρατούν την 

εξωτερική γρίλια (e) και διαχωρίστε τα από την 
πλάκα υποστήριξης (f). 

-    Εγκαταστήστε τον ανεμιστήρα HV ως εξής: 
Εικ. 4- Τραβήξτε την εξωτερική γρίλια (e) προς το μέρος 

σας και περιστρέψτε το στήριγμα από καουτσούκ 
(g) στις βίδες (h), προς την εσωτερική πλευρά της 
γρίλιας. 

Εικ. 5- Από την εξωτερική πλευρά, τοποθετήστε την 
εξωτερική γρίλια (e) πάνω από την οπή που 
βρίσκεται στο γυαλί. Από το εσωτερικό, 
περιστρέψτε και σπρώξτε τα στηρίγματα από 
καουτσούκ (g) έως ότου τοποθετηθούν στο γυαλί 
που συγκρατεί την εξωτερική γρίλια (e) στη σωστή 
της θέση. 

Εικ. 6- Στερεώστε την πλάκα υποστήριξης (f) στις βίδες 
(h) της εξωτερικής γρίλιας (e) και σφίξτε τα 
μπουλόνια (d), προσαρμόζοντάς τα στο πάχος του 
γυαλιού: 

     - Πάχος γυαλιού 3 - 14 χιλιοστά: Εικ. 6a 
     - Πάχος σανίδας 14 - 25 χιλιοστά: Εικ. 6b      
  Σφίξτε τις βίδες, προσέχοντας να μην ισιώσετε 

τους πλαστικούς συνδέσμους μεταξύ της πλάκας 
υποστήριξης και της εξωτερικής γρίλιας. 

 
Βεβαιωθείτε ότι το γυαλί δεν έρχεται σε επαφή με το 
πλαστικό πλαίσιο.  
Εικ. 7- Κάντε την απαραίτητη τρύπα στον στυπιοθλίπτη (i) 

και περάστε τα ηλεκτρικά καλώδια μέσω του 

σφιγκτήρα (p), συνδέοντάς τα με το κιβώτιο 
ακροδεκτών (k). 

Εικ. 8- Τοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα (a) σύροντας 
τα ορθογώνια ανοίγματα (l) πάνω από το κάλυμμα 
(a) μέσα στους υποδοχείς (m) της πλακέτας 
υποστήριξης (f) έως ότου τα δύο κουμπιά (c) να 
προσαρμόσουν σωστά.  

Εικ. 9- Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (b). 
 
Σύνδεση στον τοίχο (με χρήση του σετ επέκτασης με 
ράβδο στερέωσης) 
- Κάντε μια οπή στον τοίχο στον οποίο θα τοποθετηθεί 

η μονάδα, σύμφωνα με τις διαστάσεις που 
αναφέρονται στην εικ. Α. 

-  Μετρήστε το πάχος του τοίχου και κόψτε τις 
σπειροειδείς ράβδους (n) 5 χιλιοστά μικρότερα από 
αυτό το πάχος. 

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να σημειώσετε στον 
τοίχο τη θέση των οπών στερέωσης για την πλάκα 
υποστήριξης (f), χρησιμοποιήστε το τρυπάνι για να 
δημιουργήσετε τις οπές στερέωσης και εισάγετε τα 
βύσματα σταθεροποίησης στον τοίχο.   

- Αποσυναρμολογήστε τον ανεμιστήρα ΗV 
ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 

Εικ. 10- Χαλαρώστε τη βίδα στήριξης (b) που συγκρατεί 
το εσωτερικό μπροστινό κάλυμμα (a) 

Εικ. 11- Αφαιρέστε το εσωτερικό μπροστινό κάλυμμα (a) 
πιέζοντας τα κουμπιά (c) 

Εικ. 12- Χαλαρώστε τα 3 μπουλόνια (d) που συγκρατούν 
την εσωτερική γρίλια (e) και διαχωρίστε τα από 
την πλάκα υποστήριξης (f) 

-    Εγκαταστήστε τον ανεμιστήρα HV ως εξής:   
Εικ. 13- Τραβήξτε την εσωτερική γρίλια (e) προς το μέρος 

σας και αφαιρέστε τα στηρίγματα από καουτσούκ 
(g) από τις βίδες (h) 

Εικ. 14- Στερεώστε τις σπειροειδείς ράβδους (n) στις βίδες 
(h) της εξωτερικής γρίλιας (e) χρησιμοποιώντας 
τους σπειροειδείς συνδέσμους (p) που 
παρέχονται και επανατοποθετήστε τα στηρίγματα 
από καουτσούκ (g) στις ράβδους 

Εικ. 15- Από την εξωτερική πλευρά, τοποθετήστε την 
εξωτερική γρίλια (e) πάνω από την οπή που 
βρίσκεται στον τοίχο. Από το εσωτερικό, 
περιστρέψτε και σπρώξτε τα στηρίγματα από 
καουτσούκ (g) έως ότου τοποθετηθούν στον 
τοίχο, συγκρατώντας την εξωτερική γρίλια (e) στη 
σωστή της θέση. 

Εικ. 16- Στερεώστε την πλάκα υποστήριξης (f) στις 
σπειροειδείς ράβδους (n) και σφίξτε τα κουμπιά 
(d) για να τα προσαρμόσετε στο μήκος της 
ράβδου που προεξέχει από την πλάκα 
υποστήριξης (f). 

Εικ. 17- Στερεώστε την πλάκα υποστήριξης (f) στον τοίχο 
και σφίξτε τα κουμπιά (d) 

Εικ. 18- Ανάλογα με τη θέση των εισερχόμενων 
ηλεκτρικών καλωδίων, κάντε μια οπή στον 
στυπιοθλίπτη (i) στο μπροστινό κάλλυμα (a) ή 
στον στυπιοθλίπτη (p) της πλάκας υποστήριξης 
(f), περάστε τα καλώδια μέσω του σφιγκτήρα (j) 
και συνδέστε τα με το κιβώτιο ακροδεκτών (k) 

Εικ. 19- Τοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα (a) σύροντας 
τα ορθογώνια ανοίγματα (l) πάνω από το 
κάλυμμα (a) μέσα στους υποδοχείς (m) της 
πλακέτας υποστήριξης (f) έως ότου τα δύο 
κουμπιά (c) να προσαρμόσουν σωστά.  

Εικ. 9- Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (b). 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



 
Ηλεκτρική καλωδίωση 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται 
χρησιμοποιώντας έναν πολυπολικό διακόπτη 
απομόνωσης με απόσταση ανοίγματος 3 τουλάχιστον 
χιλιοστών μεταξύ των επαφών. 

- Μοντέλα με καλώδιο έλξης: διάγραμμα στην εικ. 
B. 

- Μοντέλο HV-150 A: διάγραμμα στην εικ. C. 
- Μοντέλα HV-230 και HV-300A: διάγραμμα στις 

εικ. D, E και F (βλ. το κείμενο στο πλαίσιο). 
 
Λειτουργία 

- Μοντέλο HV-150 M 
Λειτουργία του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 

περσίδα 
2- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 
Τραβώντας το καλώδιο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ανοίγει η 
περσίδα και λειτουργεί ο ανεμιστήρας. 
Τραβώντας το ξανά, η περσίδα κλείνει και ο 
ανεμιστήρας σταματάει. 
 
- Μοντέλο HV-150 A 

Λειτουργίες του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

κλειστή περσίδα 
2- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

ανοικτή περσίδα 
3- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 

Για να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις λειτουργίες, 
χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εξάρτημα CR-150. 
 
Αποτελείται από έναν διακόπτη         και 
έναν απομονωτή ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης (ON-OFF). 
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέσω του διακόπτη: 

Θέση: Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
Θέση: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας (φυσικός 

εξαερισμός εάν η περσίδα είναι ανοικτή) 
 
Η περσίδα λειτουργεί μέσω του απομονωτή 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ON: ανοικτή περσίδα 
OFF: κλειστή περσίδα 
 
Όταν η περσίδα είναι κλειστή, ο ανεμιστήρας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 
Εάν η περσίδα είναι κλειστή ενώ ο ανεμιστήρας ανοίγει, 
ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα. 
Μοντέλο HV-230M 
Μοντέλα HV-230 A και HV-300A 
 
Λειτουργίες των ανεμιστήρων: 

1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 

2- Ανεμιστήρας σε υψηλή ταχύτητα ως εξαγωγέας 
αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί                   
ενδεικτικό φως)  
 
 

3- Ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα ως 
εξαγωγέας αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί    και πράσινο 
ενδεικτικό φως              

4- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (ενεργοποιημένο πράσινο     ενδεικτικό 
φως) 
 

5- Ανεμιστήρας σε αντίστροφη υψηλή ταχύτητα 
που τροφοδοτεί το δωμάτιο με αέρα και ανοικτή 
περσίδα (μη μόνιμα ενεργοποιημένο πορτοκαλί   
          ενδεικτικό φως) 

 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες με τα 
μοντέλα « A », χρησιμοποιήστε το εξάρτημα CR-300. 
Αποτελείται από έναν ηλεκτρονόμο τροφοδότησης 
τεσσάρων θέσεων: 
 
     Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 
       Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε υψηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 
      Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε χαμηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 

  Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (φυσικός εξαερισμός) και απομονωτή  

 
 
Ο ανεμιστήρας αφαιρεί αέρα 
Ο ανεμιστήρας τροφοδοτεί με αέρα 
 
Για την διασύνδεση του ανεμιστήρα (HV-230 ή HV-300) 
με το τηλεχειριστήριο CR-300 a 7 παρέχονται καλώδια 
με μορφή εξαρτήματος. 
 
1 CR-150: μεγ. 5 HV-150 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-230 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-300 
 
 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με αφαίρεση αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα Ε. 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με παροχή αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα F. 
 
 
Για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες με το μοντέλο 
« M », χειριστείτε το καλώδιο έλξης ως εξής: 
Πρώτο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
υψηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Δεύτερο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
χαμηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Τρίτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 
ανοικτή περσίδα (φυσικός εξαερισμός) 
Τέταρτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
και κλειστή περσίδα 
Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ροής του αέρα, 
τραβήξτε το καλώδιο έλξης οριζόντια και επαναλάβετε 
τα παραπάνω βήματα. 
Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση η την περιστροφή 
του ανεμιστήρα, ενώ αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. 

 
Ηλεκτρική καλωδίωση 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται 
χρησιμοποιώντας έναν πολυπολικό διακόπτη 
απομόνωσης με απόσταση ανοίγματος 3 τουλάχιστον 
χιλιοστών μεταξύ των επαφών. 

- Μοντέλα με καλώδιο έλξης: διάγραμμα στην εικ. 
B. 

- Μοντέλο HV-150 A: διάγραμμα στην εικ. C. 
- Μοντέλα HV-230 και HV-300A: διάγραμμα στις 

εικ. D, E και F (βλ. το κείμενο στο πλαίσιο). 
 
Λειτουργία 

- Μοντέλο HV-150 M 
Λειτουργία του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 

περσίδα 
2- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 
Τραβώντας το καλώδιο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ανοίγει η 
περσίδα και λειτουργεί ο ανεμιστήρας. 
Τραβώντας το ξανά, η περσίδα κλείνει και ο 
ανεμιστήρας σταματάει. 
 
- Μοντέλο HV-150 A 

Λειτουργίες του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

κλειστή περσίδα 
2- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

ανοικτή περσίδα 
3- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 

Για να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις λειτουργίες, 
χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εξάρτημα CR-150. 
 
Αποτελείται από έναν διακόπτη         και 
έναν απομονωτή ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης (ON-OFF). 
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέσω του διακόπτη: 

Θέση: Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
Θέση: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας (φυσικός 

εξαερισμός εάν η περσίδα είναι ανοικτή) 
 
Η περσίδα λειτουργεί μέσω του απομονωτή 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ON: ανοικτή περσίδα 
OFF: κλειστή περσίδα 
 
Όταν η περσίδα είναι κλειστή, ο ανεμιστήρας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 
Εάν η περσίδα είναι κλειστή ενώ ο ανεμιστήρας ανοίγει, 
ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα. 
Μοντέλο HV-230M 
Μοντέλα HV-230 A και HV-300A 
 
Λειτουργίες των ανεμιστήρων: 

1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 

2- Ανεμιστήρας σε υψηλή ταχύτητα ως εξαγωγέας 
αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί                   
ενδεικτικό φως)  
 
 

3- Ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα ως 
εξαγωγέας αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί    και πράσινο 
ενδεικτικό φως              

4- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (ενεργοποιημένο πράσινο     ενδεικτικό 
φως) 
 

5- Ανεμιστήρας σε αντίστροφη υψηλή ταχύτητα 
που τροφοδοτεί το δωμάτιο με αέρα και ανοικτή 
περσίδα (μη μόνιμα ενεργοποιημένο πορτοκαλί   
          ενδεικτικό φως) 

 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες με τα 
μοντέλα « A », χρησιμοποιήστε το εξάρτημα CR-300. 
Αποτελείται από έναν ηλεκτρονόμο τροφοδότησης 
τεσσάρων θέσεων: 
 
     Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 
       Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε υψηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 
      Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε χαμηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 

  Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (φυσικός εξαερισμός) και απομονωτή  

 
 
Ο ανεμιστήρας αφαιρεί αέρα 
Ο ανεμιστήρας τροφοδοτεί με αέρα 
 
Για την διασύνδεση του ανεμιστήρα (HV-230 ή HV-300) 
με το τηλεχειριστήριο CR-300 a 7 παρέχονται καλώδια 
με μορφή εξαρτήματος. 
 
1 CR-150: μεγ. 5 HV-150 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-230 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-300 
 
 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με αφαίρεση αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα Ε. 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με παροχή αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα F. 
 
 
Για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες με το μοντέλο 
« M », χειριστείτε το καλώδιο έλξης ως εξής: 
Πρώτο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
υψηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Δεύτερο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
χαμηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Τρίτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 
ανοικτή περσίδα (φυσικός εξαερισμός) 
Τέταρτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
και κλειστή περσίδα 
Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ροής του αέρα, 
τραβήξτε το καλώδιο έλξης οριζόντια και επαναλάβετε 
τα παραπάνω βήματα. 
Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση η την περιστροφή 
του ανεμιστήρα, ενώ αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. 

 
Ηλεκτρική καλωδίωση 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται 
χρησιμοποιώντας έναν πολυπολικό διακόπτη 
απομόνωσης με απόσταση ανοίγματος 3 τουλάχιστον 
χιλιοστών μεταξύ των επαφών. 

- Μοντέλα με καλώδιο έλξης: διάγραμμα στην εικ. 
B. 

- Μοντέλο HV-150 A: διάγραμμα στην εικ. C. 
- Μοντέλα HV-230 και HV-300A: διάγραμμα στις 

εικ. D, E και F (βλ. το κείμενο στο πλαίσιο). 
 
Λειτουργία 

- Μοντέλο HV-150 M 
Λειτουργία του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 

περσίδα 
2- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 
Τραβώντας το καλώδιο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ανοίγει η 
περσίδα και λειτουργεί ο ανεμιστήρας. 
Τραβώντας το ξανά, η περσίδα κλείνει και ο 
ανεμιστήρας σταματάει. 
 
- Μοντέλο HV-150 A 

Λειτουργίες του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

κλειστή περσίδα 
2- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

ανοικτή περσίδα 
3- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 

Για να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις λειτουργίες, 
χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εξάρτημα CR-150. 
 
Αποτελείται από έναν διακόπτη         και 
έναν απομονωτή ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης (ON-OFF). 
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέσω του διακόπτη: 

Θέση: Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
Θέση: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας (φυσικός 

εξαερισμός εάν η περσίδα είναι ανοικτή) 
 
Η περσίδα λειτουργεί μέσω του απομονωτή 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ON: ανοικτή περσίδα 
OFF: κλειστή περσίδα 
 
Όταν η περσίδα είναι κλειστή, ο ανεμιστήρας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 
Εάν η περσίδα είναι κλειστή ενώ ο ανεμιστήρας ανοίγει, 
ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα. 
Μοντέλο HV-230M 
Μοντέλα HV-230 A και HV-300A 
 
Λειτουργίες των ανεμιστήρων: 

1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 

2- Ανεμιστήρας σε υψηλή ταχύτητα ως εξαγωγέας 
αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί                   
ενδεικτικό φως)  
 
 

3- Ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα ως 
εξαγωγέας αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί    και πράσινο 
ενδεικτικό φως              

4- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (ενεργοποιημένο πράσινο     ενδεικτικό 
φως) 
 

5- Ανεμιστήρας σε αντίστροφη υψηλή ταχύτητα 
που τροφοδοτεί το δωμάτιο με αέρα και ανοικτή 
περσίδα (μη μόνιμα ενεργοποιημένο πορτοκαλί   
          ενδεικτικό φως) 

 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες με τα 
μοντέλα « A », χρησιμοποιήστε το εξάρτημα CR-300. 
Αποτελείται από έναν ηλεκτρονόμο τροφοδότησης 
τεσσάρων θέσεων: 
 
     Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 
       Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε υψηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 
      Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε χαμηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 

  Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (φυσικός εξαερισμός) και απομονωτή  

 
 
Ο ανεμιστήρας αφαιρεί αέρα 
Ο ανεμιστήρας τροφοδοτεί με αέρα 
 
Για την διασύνδεση του ανεμιστήρα (HV-230 ή HV-300) 
με το τηλεχειριστήριο CR-300 a 7 παρέχονται καλώδια 
με μορφή εξαρτήματος. 
 
1 CR-150: μεγ. 5 HV-150 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-230 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-300 
 
 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με αφαίρεση αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα Ε. 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με παροχή αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα F. 
 
 
Για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες με το μοντέλο 
« M », χειριστείτε το καλώδιο έλξης ως εξής: 
Πρώτο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
υψηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Δεύτερο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
χαμηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Τρίτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 
ανοικτή περσίδα (φυσικός εξαερισμός) 
Τέταρτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
και κλειστή περσίδα 
Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ροής του αέρα, 
τραβήξτε το καλώδιο έλξης οριζόντια και επαναλάβετε 
τα παραπάνω βήματα. 
Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση η την περιστροφή 
του ανεμιστήρα, ενώ αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. 

вытяжку, на низкой скорости, 
жалюзи открыты; 
 Вентилятор не работает, 
жалюзи открыты (режим 
естественной вентиляции); 
 двухпозиционная клавиша           
: 
 режим работы на вытяжку; 
 режим работы на приток. 
 
Один пульт управления допускает 
подсоединения нескольких 
вентиляторов: 
1 CR-150 – не более 5 HV-150 
1 CR-300 – не более 5 HV-230 
1 CR-300 – не более 5 HV-300 
 
Для работы вентилятора только на 
высокой скорости в режиме 
вытяжки, с открытыми жалюзи 
используйте схему подключения 
Fig.E / Рис.Е. 
Для работы вентилятора только на 
высокой скорости в режиме 
притока, с открытыми жалюзи 
используйте схему подключения 
Fig.F / Рис.F. 
Для реализации 
вышеперечисленных функций для 
модели “M” необходимо несколько 
раз потянуть за шнуровой 
выключатель: 
 1 раз: Вентилятор работает на 
вытяжку, на высокой скорости, 
жалюзи открыты; 
 2 раза: Вентилятор работает 
на вытяжку, на низкой скорости, 
жалюзи открыты; 
 3 раза: Вентилятор не 
работает, жалюзи открыты (режим 
естественной вентиляции); 
 4 раза: Вентилятор не 
работает, жалюзи закрыты. 
Для изменения направления 
работы вентилятора (с вытяжки на 
приток) переместите шнурок в 
горизонтальное направление и 

проделайте вышеописанные 
операции. 
Не изменяйте направление 
вращения при работающем 
вентиляторе. 
 
Обслуживание 
Перед проведением обслуживания, 
проверьте, чтобы вентилятор был 
выключен, кабель подвода 
электропитания обесточен. 
- Рекомендуется проводить 
регулярную чистку вентилятора 
мягкой тканью, смоченной не 
абразивным моющим средством. 
- Не используйте для 
обслуживания вентилятора 
водяные или паровые мойки 
высокого давления. 
 
ВАЖНО 
- Не рекомендуется разбирать или 
заменять любые части устройства 
самостоятельно, поскольку это 
автоматически приведет к 
аннулированию заводской 
гарантии. 
- В случае неисправности 
оборудования необходимо 
обратиться к официальному 
представителю компании 
Soler&Palau в вашем регионе. 
- Компания Soler&Palau оставляет 
за собой право вносить изменения 
в конструкцию оборудования без 
предварительного уведомления. 
 
 

вытяжку, на низкой скорости, 
жалюзи открыты; 
 Вентилятор не работает, 
жалюзи открыты (режим 
естественной вентиляции); 
 двухпозиционная клавиша           
: 
 режим работы на вытяжку; 
 режим работы на приток. 
 
Один пульт управления допускает 
подсоединения нескольких 
вентиляторов: 
1 CR-150 – не более 5 HV-150 
1 CR-300 – не более 5 HV-230 
1 CR-300 – не более 5 HV-300 
 
Для работы вентилятора только на 
высокой скорости в режиме 
вытяжки, с открытыми жалюзи 
используйте схему подключения 
Fig.E / Рис.Е. 
Для работы вентилятора только на 
высокой скорости в режиме 
притока, с открытыми жалюзи 
используйте схему подключения 
Fig.F / Рис.F. 
Для реализации 
вышеперечисленных функций для 
модели “M” необходимо несколько 
раз потянуть за шнуровой 
выключатель: 
 1 раз: Вентилятор работает на 
вытяжку, на высокой скорости, 
жалюзи открыты; 
 2 раза: Вентилятор работает 
на вытяжку, на низкой скорости, 
жалюзи открыты; 
 3 раза: Вентилятор не 
работает, жалюзи открыты (режим 
естественной вентиляции); 
 4 раза: Вентилятор не 
работает, жалюзи закрыты. 
Для изменения направления 
работы вентилятора (с вытяжки на 
приток) переместите шнурок в 
горизонтальное направление и 

проделайте вышеописанные 
операции. 
Не изменяйте направление 
вращения при работающем 
вентиляторе. 
 
Обслуживание 
Перед проведением обслуживания, 
проверьте, чтобы вентилятор был 
выключен, кабель подвода 
электропитания обесточен. 
- Рекомендуется проводить 
регулярную чистку вентилятора 
мягкой тканью, смоченной не 
абразивным моющим средством. 
- Не используйте для 
обслуживания вентилятора 
водяные или паровые мойки 
высокого давления. 
 
ВАЖНО 
- Не рекомендуется разбирать или 
заменять любые части устройства 
самостоятельно, поскольку это 
автоматически приведет к 
аннулированию заводской 
гарантии. 
- В случае неисправности 
оборудования необходимо 
обратиться к официальному 
представителю компании 
Soler&Palau в вашем регионе. 
- Компания Soler&Palau оставляет 
за собой право вносить изменения 
в конструкцию оборудования без 
предварительного уведомления. 
 
 

вытяжку, на низкой скорости, 
жалюзи открыты; 
 Вентилятор не работает, 
жалюзи открыты (режим 
естественной вентиляции); 
 двухпозиционная клавиша           
: 
 режим работы на вытяжку; 
 режим работы на приток. 
 
Один пульт управления допускает 
подсоединения нескольких 
вентиляторов: 
1 CR-150 – не более 5 HV-150 
1 CR-300 – не более 5 HV-230 
1 CR-300 – не более 5 HV-300 
 
Для работы вентилятора только на 
высокой скорости в режиме 
вытяжки, с открытыми жалюзи 
используйте схему подключения 
Fig.E / Рис.Е. 
Для работы вентилятора только на 
высокой скорости в режиме 
притока, с открытыми жалюзи 
используйте схему подключения 
Fig.F / Рис.F. 
Для реализации 
вышеперечисленных функций для 
модели “M” необходимо несколько 
раз потянуть за шнуровой 
выключатель: 
 1 раз: Вентилятор работает на 
вытяжку, на высокой скорости, 
жалюзи открыты; 
 2 раза: Вентилятор работает 
на вытяжку, на низкой скорости, 
жалюзи открыты; 
 3 раза: Вентилятор не 
работает, жалюзи открыты (режим 
естественной вентиляции); 
 4 раза: Вентилятор не 
работает, жалюзи закрыты. 
Для изменения направления 
работы вентилятора (с вытяжки на 
приток) переместите шнурок в 
горизонтальное направление и 

проделайте вышеописанные 
операции. 
Не изменяйте направление 
вращения при работающем 
вентиляторе. 
 
Обслуживание 
Перед проведением обслуживания, 
проверьте, чтобы вентилятор был 
выключен, кабель подвода 
электропитания обесточен. 
- Рекомендуется проводить 
регулярную чистку вентилятора 
мягкой тканью, смоченной не 
абразивным моющим средством. 
- Не используйте для 
обслуживания вентилятора 
водяные или паровые мойки 
высокого давления. 
 
ВАЖНО 
- Не рекомендуется разбирать или 
заменять любые части устройства 
самостоятельно, поскольку это 
автоматически приведет к 
аннулированию заводской 
гарантии. 
- В случае неисправности 
оборудования необходимо 
обратиться к официальному 
представителю компании 
Soler&Palau в вашем регионе. 
- Компания Soler&Palau оставляет 
за собой право вносить изменения 
в конструкцию оборудования без 
предварительного уведомления. 
 
 

 
Ηλεκτρική καλωδίωση 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται 
χρησιμοποιώντας έναν πολυπολικό διακόπτη 
απομόνωσης με απόσταση ανοίγματος 3 τουλάχιστον 
χιλιοστών μεταξύ των επαφών. 

- Μοντέλα με καλώδιο έλξης: διάγραμμα στην εικ. 
B. 

- Μοντέλο HV-150 A: διάγραμμα στην εικ. C. 
- Μοντέλα HV-230 και HV-300A: διάγραμμα στις 

εικ. D, E και F (βλ. το κείμενο στο πλαίσιο). 
 
Λειτουργία 

- Μοντέλο HV-150 M 
Λειτουργία του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 

περσίδα 
2- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 
Τραβώντας το καλώδιο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ανοίγει η 
περσίδα και λειτουργεί ο ανεμιστήρας. 
Τραβώντας το ξανά, η περσίδα κλείνει και ο 
ανεμιστήρας σταματάει. 
 
- Μοντέλο HV-150 A 

Λειτουργίες του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

κλειστή περσίδα 
2- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

ανοικτή περσίδα 
3- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 

Για να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις λειτουργίες, 
χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εξάρτημα CR-150. 
 
Αποτελείται από έναν διακόπτη         και 
έναν απομονωτή ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης (ON-OFF). 
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέσω του διακόπτη: 

Θέση: Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
Θέση: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας (φυσικός 

εξαερισμός εάν η περσίδα είναι ανοικτή) 
 
Η περσίδα λειτουργεί μέσω του απομονωτή 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ON: ανοικτή περσίδα 
OFF: κλειστή περσίδα 
 
Όταν η περσίδα είναι κλειστή, ο ανεμιστήρας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 
Εάν η περσίδα είναι κλειστή ενώ ο ανεμιστήρας ανοίγει, 
ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα. 
Μοντέλο HV-230M 
Μοντέλα HV-230 A και HV-300A 
 
Λειτουργίες των ανεμιστήρων: 

1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 

2- Ανεμιστήρας σε υψηλή ταχύτητα ως εξαγωγέας 
αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί                   
ενδεικτικό φως)  
 
 

3- Ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα ως 
εξαγωγέας αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί    και πράσινο 
ενδεικτικό φως              

4- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (ενεργοποιημένο πράσινο     ενδεικτικό 
φως) 
 

5- Ανεμιστήρας σε αντίστροφη υψηλή ταχύτητα 
που τροφοδοτεί το δωμάτιο με αέρα και ανοικτή 
περσίδα (μη μόνιμα ενεργοποιημένο πορτοκαλί   
          ενδεικτικό φως) 

 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες με τα 
μοντέλα « A », χρησιμοποιήστε το εξάρτημα CR-300. 
Αποτελείται από έναν ηλεκτρονόμο τροφοδότησης 
τεσσάρων θέσεων: 
 
     Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 
       Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε υψηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 
      Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε χαμηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 

  Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (φυσικός εξαερισμός) και απομονωτή  

 
 
Ο ανεμιστήρας αφαιρεί αέρα 
Ο ανεμιστήρας τροφοδοτεί με αέρα 
 
Για την διασύνδεση του ανεμιστήρα (HV-230 ή HV-300) 
με το τηλεχειριστήριο CR-300 a 7 παρέχονται καλώδια 
με μορφή εξαρτήματος. 
 
1 CR-150: μεγ. 5 HV-150 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-230 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-300 
 
 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με αφαίρεση αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα Ε. 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με παροχή αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα F. 
 
 
Για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες με το μοντέλο 
« M », χειριστείτε το καλώδιο έλξης ως εξής: 
Πρώτο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
υψηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Δεύτερο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
χαμηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Τρίτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 
ανοικτή περσίδα (φυσικός εξαερισμός) 
Τέταρτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
και κλειστή περσίδα 
Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ροής του αέρα, 
τραβήξτε το καλώδιο έλξης οριζόντια και επαναλάβετε 
τα παραπάνω βήματα. 
Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση η την περιστροφή 
του ανεμιστήρα, ενώ αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. 

 
Ηλεκτρική καλωδίωση 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται 
χρησιμοποιώντας έναν πολυπολικό διακόπτη 
απομόνωσης με απόσταση ανοίγματος 3 τουλάχιστον 
χιλιοστών μεταξύ των επαφών. 

- Μοντέλα με καλώδιο έλξης: διάγραμμα στην εικ. 
B. 

- Μοντέλο HV-150 A: διάγραμμα στην εικ. C. 
- Μοντέλα HV-230 και HV-300A: διάγραμμα στις 

εικ. D, E και F (βλ. το κείμενο στο πλαίσιο). 
 
Λειτουργία 

- Μοντέλο HV-150 M 
Λειτουργία του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 

περσίδα 
2- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 
Τραβώντας το καλώδιο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ανοίγει η 
περσίδα και λειτουργεί ο ανεμιστήρας. 
Τραβώντας το ξανά, η περσίδα κλείνει και ο 
ανεμιστήρας σταματάει. 
 
- Μοντέλο HV-150 A 

Λειτουργίες του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

κλειστή περσίδα 
2- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

ανοικτή περσίδα 
3- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 

Για να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις λειτουργίες, 
χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εξάρτημα CR-150. 
 
Αποτελείται από έναν διακόπτη         και 
έναν απομονωτή ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης (ON-OFF). 
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέσω του διακόπτη: 

Θέση: Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
Θέση: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας (φυσικός 

εξαερισμός εάν η περσίδα είναι ανοικτή) 
 
Η περσίδα λειτουργεί μέσω του απομονωτή 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ON: ανοικτή περσίδα 
OFF: κλειστή περσίδα 
 
Όταν η περσίδα είναι κλειστή, ο ανεμιστήρας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 
Εάν η περσίδα είναι κλειστή ενώ ο ανεμιστήρας ανοίγει, 
ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα. 
Μοντέλο HV-230M 
Μοντέλα HV-230 A και HV-300A 
 
Λειτουργίες των ανεμιστήρων: 

1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 

2- Ανεμιστήρας σε υψηλή ταχύτητα ως εξαγωγέας 
αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί                   
ενδεικτικό φως)  
 
 

3- Ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα ως 
εξαγωγέας αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί    και πράσινο 
ενδεικτικό φως              

4- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (ενεργοποιημένο πράσινο     ενδεικτικό 
φως) 
 

5- Ανεμιστήρας σε αντίστροφη υψηλή ταχύτητα 
που τροφοδοτεί το δωμάτιο με αέρα και ανοικτή 
περσίδα (μη μόνιμα ενεργοποιημένο πορτοκαλί   
          ενδεικτικό φως) 

 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες με τα 
μοντέλα « A », χρησιμοποιήστε το εξάρτημα CR-300. 
Αποτελείται από έναν ηλεκτρονόμο τροφοδότησης 
τεσσάρων θέσεων: 
 
     Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 
       Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε υψηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 
      Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε χαμηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 

  Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (φυσικός εξαερισμός) και απομονωτή  

 
 
Ο ανεμιστήρας αφαιρεί αέρα 
Ο ανεμιστήρας τροφοδοτεί με αέρα 
 
Για την διασύνδεση του ανεμιστήρα (HV-230 ή HV-300) 
με το τηλεχειριστήριο CR-300 a 7 παρέχονται καλώδια 
με μορφή εξαρτήματος. 
 
1 CR-150: μεγ. 5 HV-150 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-230 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-300 
 
 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με αφαίρεση αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα Ε. 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με παροχή αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα F. 
 
 
Για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες με το μοντέλο 
« M », χειριστείτε το καλώδιο έλξης ως εξής: 
Πρώτο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
υψηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Δεύτερο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
χαμηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Τρίτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 
ανοικτή περσίδα (φυσικός εξαερισμός) 
Τέταρτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
και κλειστή περσίδα 
Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ροής του αέρα, 
τραβήξτε το καλώδιο έλξης οριζόντια και επαναλάβετε 
τα παραπάνω βήματα. 
Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση η την περιστροφή 
του ανεμιστήρα, ενώ αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. 

 
Ηλεκτρική καλωδίωση 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται 
χρησιμοποιώντας έναν πολυπολικό διακόπτη 
απομόνωσης με απόσταση ανοίγματος 3 τουλάχιστον 
χιλιοστών μεταξύ των επαφών. 

- Μοντέλα με καλώδιο έλξης: διάγραμμα στην εικ. 
B. 

- Μοντέλο HV-150 A: διάγραμμα στην εικ. C. 
- Μοντέλα HV-230 και HV-300A: διάγραμμα στις 

εικ. D, E και F (βλ. το κείμενο στο πλαίσιο). 
 
Λειτουργία 

- Μοντέλο HV-150 M 
Λειτουργία του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 

περσίδα 
2- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 
Τραβώντας το καλώδιο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ανοίγει η 
περσίδα και λειτουργεί ο ανεμιστήρας. 
Τραβώντας το ξανά, η περσίδα κλείνει και ο 
ανεμιστήρας σταματάει. 
 
- Μοντέλο HV-150 A 

Λειτουργίες του ανεμιστήρα: 
1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

κλειστή περσίδα 
2- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 

ανοικτή περσίδα 
3- Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 

περσίδα 
 

Για να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις λειτουργίες, 
χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εξάρτημα CR-150. 
 
Αποτελείται από έναν διακόπτη         και 
έναν απομονωτή ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης (ON-OFF). 
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέσω του διακόπτη: 

Θέση: Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
Θέση: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας (φυσικός 

εξαερισμός εάν η περσίδα είναι ανοικτή) 
 
Η περσίδα λειτουργεί μέσω του απομονωτή 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ON: ανοικτή περσίδα 
OFF: κλειστή περσίδα 
 
Όταν η περσίδα είναι κλειστή, ο ανεμιστήρας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 
Εάν η περσίδα είναι κλειστή ενώ ο ανεμιστήρας ανοίγει, 
ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα. 
Μοντέλο HV-230M 
Μοντέλα HV-230 A και HV-300A 
 
Λειτουργίες των ανεμιστήρων: 

1- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 

2- Ανεμιστήρας σε υψηλή ταχύτητα ως εξαγωγέας 
αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί                   
ενδεικτικό φως)  
 
 

3- Ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα ως 
εξαγωγέας αέρα με ανοικτή περσίδα 
(ενεργοποιημένο πορτοκαλί    και πράσινο 
ενδεικτικό φως              

4- Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (ενεργοποιημένο πράσινο     ενδεικτικό 
φως) 
 

5- Ανεμιστήρας σε αντίστροφη υψηλή ταχύτητα 
που τροφοδοτεί το δωμάτιο με αέρα και ανοικτή 
περσίδα (μη μόνιμα ενεργοποιημένο πορτοκαλί   
          ενδεικτικό φως) 

 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες με τα 
μοντέλα « A », χρησιμοποιήστε το εξάρτημα CR-300. 
Αποτελείται από έναν ηλεκτρονόμο τροφοδότησης 
τεσσάρων θέσεων: 
 
     Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και κλειστή 
περσίδα 
       Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε υψηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 
      Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε χαμηλή ταχύτητα 
και ανοικτή περσίδα 

  Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και ανοικτή 
περσίδα (φυσικός εξαερισμός) και απομονωτή  

 
 
Ο ανεμιστήρας αφαιρεί αέρα 
Ο ανεμιστήρας τροφοδοτεί με αέρα 
 
Για την διασύνδεση του ανεμιστήρα (HV-230 ή HV-300) 
με το τηλεχειριστήριο CR-300 a 7 παρέχονται καλώδια 
με μορφή εξαρτήματος. 
 
1 CR-150: μεγ. 5 HV-150 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-230 
1 CR-300: μεγ. 5 HV-300 
 
 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με αφαίρεση αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα Ε. 
Για τη χρήση του ανεμιστήρα αποκλειστικά σε υψηλή 
ταχύτητα με παροχή αέρα και την περσίδα ανοικτή: 
ακολουθήστε το διάγραμμα στην εικόνα F. 
 
 
Για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες με το μοντέλο 
« M », χειριστείτε το καλώδιο έλξης ως εξής: 
Πρώτο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
υψηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Δεύτερο τράβηγμα: Ανεμιστήρας που αφαιρεί αέρα σε 
χαμηλή ταχύτητα και ανοικτή περσίδα 
Τρίτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας και 
ανοικτή περσίδα (φυσικός εξαερισμός) 
Τέταρτο τράβηγμα: Απενεργοποιημένος ανεμιστήρας 
και κλειστή περσίδα 
Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ροής του αέρα, 
τραβήξτε το καλώδιο έλξης οριζόντια και επαναλάβετε 
τα παραπάνω βήματα. 
Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση η την περιστροφή 
του ανεμιστήρα, ενώ αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. 



    S&P Sistemas de Ventilación S.L.U. 
C/ Llevant, 4

08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 571 93 00
Fax +34 93 571 93 01
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R
e

f.
 2

8
7

5
1

9
0

7
8

-0
1


	Plantilla HV-A.PDF
	1: Portada
	2: Contraportada

	plantilla portada A5.PDF
	1: Contraportada

	plantilla portada A5.pdf
	1: Contraportada

	plantilla portada A5.pdf
	1: Portada

	Contraportada A5.pdf
	1: Contraportada




