
ATENȚIE!
Înainte de a utiliza aparatul citiți obligatoriu conținutul acestei instrucțiuni de utilizare.
ATENȚIE!
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de persoane cu capacități fizice, senzoriale 
sau mentale reduse sau care nu posedă experiență și cunoștințe, cu condiția că aceștia să fie supravegheați 
de persoana  responsabilă de siguranța lor sau cu condiția că au fost instruiți în privința utilizării în siguranță a 

aparatului și conștientizează pericolele implicate. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.  Curățarea și întreținerea de 
către utilizator nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați.
Cerințe de securitate
După tipul de protecție contra electrocutării ventilatoarele se referă la aparatele din clasa II (220-240 V/50 Hz) sau clasa III 
(12V/50 Hz). Aparatul este fabricat conform categoriei climatice UHL4. Gradul de protecție pe care aparatul electric îl are 
împotriva infiltrării obiectelor solide și a apei:        IP24

ATENȚIE!
Conectarea ventilatoarelor  se realizează de specialistul-electrician, care posedă permis special de acces 
la lucrările executate. Se interzice exploatarea ventilatoarelor în afara limitelor diapazonului funcțional de 
temperaturi (de la +1°С până la + 40°С).
Se interzice instalarea ventilatorului într-o  conductă de ventilație cu tubul de colectare a fumului al aparatelor, 
care sunt echipate cu arzătoare de combustibil. În cazul depistării unor defecțiuni, deconectați aparatul de la sursa 
electrică.
ATENȚIE!
Toate lucrările  legate de montarea, conectarea, deservirea și  repararea  aparatului urmează a fi  executate numai 
după întreruperea tensiunii de alimentare (S1 în poziția OFF).

Rețeaua monofazată, la care se conectează ventilatorul, trebuie să corespundă normelor în vigoare. În cablajul fix trebuie 
încorporat automatul de protecție al rețelei (S1 pe schemă). Este necesar de a porni aparatul cu ajutorul întrerupătorului (S2 
pe schemă) încorporat în cablajul fix. Crăpătura între contactele întrerupătorului  trebuie să fie de cel puțin 3 mm la toți polii. 
Întru realizarea opțiunii ”02” întrerupătorul (S3 pe schemă) este încorporat în ventilator. Înainte de instalare, asigurați-vă că 
nu există semne vizibile de deteriorare a elicei, de asemenea dacă în carcasă nu sunt prezente obiecte străine, care ar putea 
deteriora palele elicei.
Destinația
Ventilator electric casnic axial de tubulatură (VOK), Ventilator electric casnic axia de tubulatură și de perete/tavan/geam 
(VOKN) este destinat pentru eliminarea mirosurilor neplăcute și umedității excesive din băi, toalete și alte încăperi care 
necesită ventilare.

Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură

Pașaport/Instrucțiuni 
de utilizare

RO

MARCAREA CONVENȚIONALĂ A OPȚIUNILOR

Marcarea Denumirea

-01 Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geam echipat cu cablu 
alimentare rețea 

-02 Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geam cu cablu de 
alimentare, întrerupător pornire/oprire sau timer 

ET Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geam cu timer electronic

ETF Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geam cu timer foto

HT Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geam cu senzor de     
umiditate

12V Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură cu motor de 12V, conectare prin intermediul 
unui transformator coborâtor de tensiune.

BB Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură cu motor dotat cu rulmenți cu bile.
Garantează până la 40 de mii de ore de funcționare continuă.

С Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geam cu supapă de reținere

MRe Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geam cu opțiuni multiple, 2 
regimuri, întrerupător încorporat Fusion Logic 1.2 .

S Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geam cu plasă de protecție 
contra insectelor

A Ventilatoare electrice casnice axiale de cu jaluzele automatice

Opțiunile auxiliare pot fi combinate sau pot lipsi.                 

Przykład oznaczenia
ERA 5 C ET -02

E 100 S

S3

Marcarea automatului de 
protecție S1 pe schemă

Automatul de protecție S1 Înrerupătorul extern S2
Întrerupător extern S3 

(întrerupător de tracțiune)

Marcarea înrerupătorului    extern 
S2 pe schemă

Marcarea înrerupătorului încorporat 
S3 pe schemă

Instalarea și pregătirea pentru funcționare

Ventilatoarele ERA se montează atât cu conductele de aer de ventilare, cât și independent. Ventilatoarele pot fi 
montate pe tavan, pereți sau orice tip de pereți despărțitori cu ajutorul șuruburilor.

Scheme principale de conectare
a ventilatoarelor ERA

Schema 1
Conectarea ventilatorului (model de bază) X - clemă 
terminală, 2 perechi

*Este necesar ca ventilatoarele să fie conectate doar 
la rețea de curent alternativ cu frecvența nominală 12 
V (Marcarea de pe carcasa ventilatorului și ambalaj)

Schema 2 
Conectarea ventilatoarelor utilate cu opțiunea — 02 
(întrerupător de tracțiune)
X2 - clemă terminală, 3 perechi

S3

Schema 3 (E / NEO / QUADRO)
Conectarea ventilatoarelor utilate cu opțiunea — 02 
(întrerupător de tracțiune)
X - clemă terminală, 2 perechi

S3

220-240В  (12V*)

220-240V 

220-240V

denumirea culorii

 

 

model COMFORT, DISC, E, ERA, EURO,FAVORITE, FLOW, NEO, PROFIT, QUADRO

optiunile 01, -02, ET, ETF,HT, 12V, C, MRe, S, A

Podstawowe dane techniczne

Caracteristicile
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Dimensiunea 
flanșei (mm)  100 125 100 125 100 125 150 100 125 150 100 125 150 100 125 150 100 125 100 125 150 160 100 125 150 160 98 123

Productivitatea 
(m3/h) 95 180 80 130 90 140 250 97 183 290 85 130 230 85 130 230 95 180 107 190 280 300 107 190 280 300 90 140

Consumul
de putere (W) 16 18 16 20 14 16 16 14 16 16 14 14 14 18 16 16 16 18 14 18 20 22 14 18 20 22 14 16

Nivel de 
zgomot (dB) 35 36 35 36 35 36 38 35 36 38 35 36 38 35 36 38 35 36 35 36 37 38 35 36 37 38 35 36

Greutataea (kg) 0,50 0,60 0,43 0,49 0,50 0,60 0,72 0,44 0,5 0,63 0,60 0,80 1,00 0,60 0,80 1,00 0,50 0,60 0,45 0,55 0,85 0,90 0,31 0,41 0,60 0,66 0,500,65

                                                                                                        Ventilatoarele sunt destinate pentru conectare la rețeaua de curent 
alternativ cu tensiunea de 220-240 V (12 V pentru ventilatoarele cu opțiunea 12 V), cu frecvența de 50 Hz.
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*-Această dimensiune este prezentă doar la ventilatoarele  cu opțiunea supapă de reținere

Model d A E B C X Y F*
ERA 4 100 150 55 150 22 135 135 7
ERA 5 125 175 61 175 23 160 160 8,5
ERA 6 150 200 62 200 24 185 185 10
E 100 100 160 76 160 9 140 140 7
E 125 125 180 82 180 9 160 160 8,5
E 150 150 205 86 205 9 187 187 10
NEO 4 100 160 76 160 12 140 140 7
NEO 5 125 180 82 180 11 160 160 8,5
NEO 6 150 205 86 205 11 187 187 10

COMFORT 4 100 162 52 168 21 140 140 7
COMFORT 5 125 162 59 168 21 140 140 8,5

DISC 4 100 160 49 160 36 140 140 8
DISC 5 125 185 49 185 38 165 165 10

FAVORITE 4 100 162 52 168 21 140 140 7
FAVORITE 5 125 162 59 168 21 140 140 8,5

EURO 4 100 160 62 160 30 140 140 7
EURO 5 125 187 66 187 30 160 160 8,5
EURO 6 150 213 70 213 30 187 187 10

QUADRO 4 98 172 74 172 38 135 135 6
QUADRO 5 123 200 79 200 38 160 160 6

COMFORT / DISC /ERA /E /NEO / EURO
 / FAVORITE /QUADRO FLOW

Model d D D1 E A C F*
FLOW 4 100 103 143 52 33 11 8

FLOW 5 125 128 164 58 34 12 10

FLOW 150 150 153 200 69 42 13 10

FLOW 6 160 163 200 66 42 13 -
 *-Această dimensiune este prezentă doar la ventilatoarele  cu

opțiunea supapă de reținere

PROFIT

AF*

E

Ø
d Ø
D

Model d D A E F*
PROFIT 4 100 103 80 30 8
PROFIT 5 125 128 87 30 10

PROFIT 150 150 153 104 35 10
PROFIT 6 160 163 101 35 -



Certificat de primire Ventilatorul este recunoscut apt pentru exploatare
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Scheme de montaj pentru conectarea la rețeaua ventilatoarelor ERA
Modul de conectare a ventilatorului la rețea este indicat în desenul 1-12

COMFORT / FAVORITE (desenul. 1)
• a se scoate panoul frontal decorativ
• a se trage cablu de alimentare prin orificiu pentru cablu 1 din 

carcasa ventilatorului
• a se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de  5-7 mm 
• a se introduce cablurile în clema X, a le stânge
• cu șuruburi
• a se fixa cablurile cu ajutorul bridei pentru cablu 2
• a se alinia fixatorii panoului decorativ cu canelurile din carcasă
• a se fixa panoul cu șurub

E/NEO/QUADRO (desenul. 
6-10)
• a se scoate panoul frontal decorativ;
• a se îndepărta izolația cablurilor pe o 

lungime de  5-7 mm;
• a se trage cablu de alimentare prin 

orificiu pentru cablu 1 din carcasa 
ventilatorului și prin orificiul de intrare 
a cablului;

• a se introduce cablurile în clema X, a le 
stânge cu șuruburi;

• a se fixa cablurile cu ajutorul bridei pentru 
cablu 2;

• a se alinia fixatorii panoului decorativ cu 
canelurile din carcasă;

• a se fixa panoul cu un șurub

ERA (desenul. 11)
• a se scoate panoul frontal decorativ
• a se trage cablu de alimentare prin orificiu 

pentru cablu 1 din carcasa ventilatorului
• a se îndepărta izolația cablurilor pe o 

lungime de  5-7 mm
• a se introduce cablurile în clema X, a le 

stânge cu șuruburi
• a se fixa cablurile cu ajutorul bridei pentru 

cablu 2
• a se alinia fixatorii panoului decorativ cu 

canelurile din carcasă, a se fixa cu un șurub

ERA Opțiunea -02 (desenul. 12)
• a se scoate panoul frontal decorativ
• a se instala întrerupătorul S3 pe carcasa ventilatorului
• a uni cablurile, apropiindu-le 3 de întrerupător S3
• a se trage cablu de alimentare prin orificiu pentru cablu 1 din
• carcasa ventilatorului
• a se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de  5-7 mm
• a se introduce cablurile în clema X2, a le stânge cu șuruburi
• a se fixa cablurile cu ajutorul bridei pentru cablu 2
• a se alinia fixatorii panoului decorativ cu caneluriledin carcasă, a se fixa 

cu un șurub

EURO (desenul. 13-14)
• a se scoate panoul frontal decorativ
• a se trage cablu de alimentare prin orificiu pentru 

cablu 1 din carcasa ventilatorului
• a se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de  

5-7 mm
• a se introduce cablurile în clema X, a le 

stânge cu șuruburi
• a se fixa cablurile cu ajutorul bridei 

pentru cablu 2
• a se alinia fixatorii panoului decorativ 

cu canelurile din carcasă, a se fixa cu 
un șurub

desenul. 1 COMFORT/FAVORITE

2

1

desenul. 2 DISC

2

1

DISC (desenul. 2)
• a se scoate panoul decorativ frontal, realizând o rotație în sensul 

invers acelor de ceasornic
• a se trage cablu de alimentare prin orificiu pentru cablu 1 din 

carcasa ventilatorului
• a se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de  5-7 mm
• a se introduce cablurile în clema X, a le stânge cu șuruburi
• a se fixa cablurile cu ajutorul bridei pentru cablu 2
• a se alinia fixatorii panoului decorativ cu canelurile din carcasă, 

realizând o rotație față de carcasă în sensul acelor de ceasornic

FLOW (desenul. 3)
• A se scoate grilajul decorativ;
• A se scoate capacul de protecție;
• A se trage cablu de alimentare prin orificiu 1 din carcasa 

ventilatorului;
• A se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de  7-8 mm;
• A se introduce cablurile în clema X, a le fixa cu șuruburi;
• A se fixa cablurile cu ajutorul bridei 2;
• A se instala la loc capacul de protecție;
• A se instala grilajul.

PROFIT (desenul 3-5)
• A se scoate capacul de protecție;
• A se trage cablu de alimentare prin orificiu 1 din carcasa 

ventilatorului;
• A se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de  7-8 mm;
• A se introduce cablurile în clema X, a le fixa cu șuruburi;
• A se fixa cablurile cu ajutorul bridei 2;
• A se instala la loc capacul de protecție.

Ventilatoarele seriei PROFIT dispun de dimensiuni diferite ale 
tubulaturilor de admisie și de evacuare, care oferă posibilitatea de 
alipire a difuzorului cu flanșă cu diametrul respectiv din partea de 
admisie și a conductului de ventilație din partea
de injectare.
• A monta ventilatorul în conductul de ventilație;
• Din parte orificiului de aspirație este posibilă alipirea de 

ventilator a conductelor de aer cu ajutorul pieselor fasonate de 
formă și diametru necesar sau grilajului decorativ cu flanșă.

Deservirea tehnică
• a se deconecta ventilatorul de la rețea; 
• a se demonta ventilatorul, detașându-l de la conductele de aer și scoțândul-l din locul în care a fost instalat;
• în caz de murdărire excesivă a se scoate elicea ventilatorului;
• a se curăța toate piesele din plastic cu o cârpă moale, muiată în soluție de săpun, nu se admite contactul soluției de săpun cu 

motorul electric;
• a se șterge toate suprafețele până la uscare;
a se asambla ventilatorul și a se instala la loc. 
Zasady magazynowania i transportu Przechowywać wentylator jedynie w opakowaniu pochodzącym z zakładu produkującego 
w pomieszczeniu wietrzonym w temperaturze od +5°С do +40°С i względnej wilgotności powietrza nie wyższej niż 80% (w T=25°С). 
Okres magazynowania wynosi 5 lat od chwili produkcji.
Wyroby są transportowane wszelkimi środkami transportu pod warunkiem ochrony opakowania konsumenckiego bądź 
opakowania do transportu przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, pod warunkiem braku przesunięcia 
miejsc transportowych podczas transportu, braku uderzeń wzajemnych w czasie transportu oraz zapewnienia nienaruszalności 
wentylatorów. Transport jest wykonywany zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie przewozów pojazdami poszczególnego 
rodzaju.
Utylizacja
Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/EU w sprawie utylizacji zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ta dyrektywa wprowadza obowiązujące na 
całym obszarze UE zasady przyjęcia i utylizacji zużytych urządzeń.
Okres użytkowania  Ustalony okres użytkowania wynosi 5 lat.
Gwarancje producenta Wentylatory są wyprodukowane przez firmę „ERA” Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. Producent gwarantuje sprawne działanie wentylatora przez okres 5 lat licząc od dnia sprzedaży w sieci handlu 
detalicznego pod warunkiem spełnienia zasad transportu, magazynowania, montażu, eksploatacji oraz innych wymogów 
określonych niniejszą instrukcją. W przypadku braku adnotacji o dnie sprzedaży okres gwarancyjny płynie od dnia produkcji.
W przypadku powstania zakłóceń w działaniu wentylatora z winy producenta w okresie gwarancyjnym konsumentowi przysługuje 
prawo do wymiany wentylatora w zakładzie produkującym pod warunkiem zgodności numerów seryjnych na wyrobie i w 
paszporcie.
Obecność firmowej tablicy znamionowej na urządzeniu jest konieczna! Prosimy upewnić się, że istnieje, oraz prosimy o jej 
przechowywanie na urządzeniu przez cały okres użytkowania urządzenia.
W celu potwierdzenia daty nabycia urządzenia w razie świadczenia gwarancyjnej obsługi serwisowej albo zgłoszenia innych 
roszczeń przewidzianych prawem prosimy Państwa uprzejmie o przechowanie dokumentów potwierdzających nabycie (paragon, 
pokwitowanie, inne dokumenty, potwierdzające datę i miejsce nabycia).
Descifrarea numerelor de serie. Numărul de serie se găsește pe eticheta de marcare cu caracteristicile ventilatorului și este 
constituit din 10 caractere. Numărul de serie se citește de la sânga la dreapta în modul următor:
Producător: 390047, Rosja, Riazań, ul. Nowosełkowskaja, 17 
Tel./fax: (4912)24-16-00, E-mail: sale@era.trade, www.era.trade
Importator/ Produsul poate fi schimbat la adresa: ECOVENT DISTRIBUTION SRL
Bucuresti, Bl. Ghencea, Nr. 126-132, Et.1 (Home & Design Mall)
email:ecoventdistribution@gmail.com       
www.ecovent.ro   tel: 0725.663.375
Zawartość opakowania
Wentylator jako kompletny zestaw; Paszport/Instrukcja obsługi; Pudełko do pakowania; Dybel wraz z wkrętem – 4 szt. (do 
mocowania wentylatorów) (z wyjątkiem PROFIT); Wkręty – 2 szt. (do mocowania klamry) (z wyjątkiem PROFIT); Klamra – 1 szt. (z 
wyjątkiem PROFIT); Wyłącznik pociągowy – 1 szt. (do modeli ERA-02)
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Opțiuni

SRL ”ERA” își rezervă dreptul de a  opera orice modificare fără notificare.

Data fabricării    ________________________
Mențiunea SCT   ___________________

Comercializat
Denumirea unității comerciale, ștampila magazinului

Numărul de serie  __________________________
Data comercializării __________________________
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Defectiuni Cauze posibile Solutii 
Dupa conectarea la sursa de energie, 
ventilatorul nu se roteste.

Nu a fost conectat corect la sursa de energie. Este necesar implicarea unui specialist
Nu raspunde la comenzi

Debit de aer redus Ventilatorul  este infundat Este necesara curatarea acestuia

 Nivel de zgomot foarte ridicat sau  
aparitia vibratiilor

Rotorul este infundat Este necesara curatarea rotorului
Ventilatorul nu este fixat sau este montat incorect Fixati ventilatorul corespunzator.

Ventilatorul este infundat  Este necesara curatarea  ventilatorului 

 Posibile probleme si solutionarea acestora

ATENTIE! Atunci cand se executa instalarea sau mentenanta, asigurati-va ca ventilatorul nu este conectat la sursa 
de energie.


