
 

 

PERDELE DE AER 

 
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

 

 

 

MODELE  
 

TS3E06M(RM-1206S-D/Y) TS3E06T (RM-1206S-3D/Y) 

TS3E09M (RM-1209S-D/Y) TS3E09T (RM-1209S-3D/Y) 

TS3E1M (RM-1210S-D/Y) TS3E1T (RM-1210S-3D/Y) 

TS3E12M (RM-1212S-D/Y) TS3E12T (RM-1212S-3D/Y) 

TS3E15M (RM-1215S-D/Y) TS3E15T (RM-1215S-3D/Y) 

TS3E18M(RM-1218S-D/Y) TS3E18T (RM-1218S-3D/Y) 

TS3E20M(RM-1220S-D/Y) TS3E20T (RM-1220S-3D/Y) 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim că ați achiziționat această perdea de aer și vă rugăm să citiți cu atenție aceste 
instrucțiuni înainte de utilizare. 

 



1. PREZENTAREA PRODUSULUI 

Fiind unul dintre noile produse de înaltă calitate pentru decorarea modernă, perdeaua de aer se 
potrivește și cu aerul condiționat. Aceasta este instalată la intrările în supermarket, teatre, săli de 
ședință, hoteluri, birouri și magazii pentru a preveni penetrarea prafului, țânțarilor și aerului cald 
și așa mai departe. 

2. IDENTIFICARE ȘI DIMENSIUNI LA INSTALARE 

 

 

 



3. AVERTISMENTE PRIVIND INSTALAREA 

Înainte de instalare, folosiți aceeași tensiune și frecvență, apoi urmați cerințele de mai jos la 
instalarea perdelei de aer: 

Instalați unitatea într-un loc robust pentru a 
evita deplasarea și pentru a asigura 
securitatea acesteia (deoarece poate 
determina peretele să devină flexibil sau să 
trepideze). 

 

Vă rugăm să instalați unitatea în interior. 

 

Nu instalați unitatea prea jos, la cel puțin 2,3 
metri de pământ. 

 

Când intrarea este mai mare decât unitatea, se 
recomandă instalarea a două sau mai multe 
unități în paralel. În acest caz, asigurați 
distanțe de 20-40 mm între unități. 

 
Nu permiteți goluri între unitate și perete. 
Când îl agățați de tavan, achiziționați console 
de plafon suplimentare. 

 
 

Nu instalați unitatea într-un loc unde poate fi 
stropit de apă, expus la abur excesiv, la gaze 
explozive sau la gaze corozive. 

 

 

 

 

 

 



4. INSTALAREA APARATULUI 
a. Instalarea la perete de beton 

Scoateți placa de montare. 
Scoateți piesele din plastic, desfăcând  
șuruburile fixe aflate în spatele corpului 
principal ale unității pentru a scoate placa de 
montare. 

 

Fixați șuruburile în poziția corectă (alegeți 
poziția corectă cu ajutorul plăcii de montare și 
turnați cimentul în orificiile bolțurilor). 

 

Când cimentul se întărește, fixați placa de 
montare (utilizați șaiba și piulița conform 
următoarelor indicații). 

 

Instalați corpul principal 
Așezați corpul principal pe capătul superior al 
plăcii de montare și fixați-l după cum este 
prezentat mai jos.  în partea de jos. Asigurați-
vă că este bine fixat. 

 

 

b. Instalarea la perete de lemn 

Fixați placa de montare în poziția 
corespunzătoare cu ajutorul șuruburilor 
filetante. 

Aceleași proceduri ca la pasul anterior. 
 
 

 



 
 

c. Montarea la plafon (tavan) 

Scoateți placa de montare aflată pe carcasa 
principală (a se vedea instalarea la perete de 
beton – îndepărtarea plăcii de montare) 
 

 

Fixați consolele de plafon 

 

Fixați placa de montare pe consolele din 
plafon/tavan și asigurați o bună prindere 
(utilizați bolțurile atașate la consolele din 
tavan conform figurii). Folosind consolele din 
tavan pentru a agăța unitatea, poziția plăcii de 
montare poate fi ajustată în limita a 100 mm. 

 

Procedați întocmai ca la instalarea la peretele de 
beton. 
 

 

 

 

 

 



d. Montare deasupra plafonului/tavanului 

Fixați perdeaua de aer ca și în procedura de 
instalare pe peretele din beton. 

 

Apoi instalați conducta după cum este 
prezentat mai jos. 

 
 

5. PARAMETRII TEHNICI 

MONOFAZAT 

 

TRIFAZAT 

 



DIMENSIUNE LINIE 

 

 

6. SCHEMA ELECTRICĂ 

 

 

7. FUNCȚIONARE 

Porniți comutatorul de alimentare 
Selectați treapta de viteză a aerului: Înaltă [H], Joasă [L] 
În funcție de locul de instalare, reglați direcția curentului de aer pentru a obține cel mai bun 
efect. 
 

8. AVERTISMENTE 

Utilizați unitatea la tensiunea nominală și frecvența indicată pe plăcuța de identificare. 
Deconectați unitatea de la sursa de alimentare înainte de efectuarea lucrărilor de service. 
Întreținerea de rutină trebuie efectuată în fiecare an. 
Nu utilizați niciodată benzină, benzen, diluanți sau alte substanțe chimice pentru curățarea 
unității. 
Nu lăsați apa sau orice lichid să intre în motor. 
Când sursa de alimentare provine de la o priză, ștecherul trebuie să fie în conformitate cu 
IEC335-1. 
Pentru a evita riscurile, în eventualitatea unei probleme de funcționare, apelați la opersoană 
calificată sau contactați producătorul. 


