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SVARBI INFORMACIJA 

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš instaliuodami ir pradėdami naudoti Airius įrangą.  
MODELIAI 10, 15, 25 
Įrangai suteikti JAV patentai 

AIRIUS SYSTEMA yra itin veiksmingos, tylios ir nesukeliančios triukšmo oro turbinos, kurios 
mažina ir subalansuoja patalpos temperatūrą, sukuriant vertikalų oro srautą, kuris įtakoja 
patalpos temperatūrą, sumažina šildymo ir vėdinimo sistemos energijos suvartojimą net iki 
35% 

1. TECHNINĖ INFORMACIJA 

AIRIUS SYSTEMA yra gaminama trijū tipų: 120 V, 230 V ir 277 V. Kiekviename modelyje  yra 
keli ventiliatoriaus varikliai. Šie skirtingi varikliai sukuria skirtingą APM (apsisukimai per 
minutę), o skirtingi APM sukuria skirtingus oro srauto greičius. Airius įranga instaliuojama 
lubų aukštyje. Aukščiai identifikuojami pagal modelio numerį pėdų (matavimo vienetas) 
atžvilgiu (10 pėdų = 3 metrai) 

MODELIO NUMERIS - SERIJOS NUMERIS - GAMINTOJO INFORMACIJA 

ELEKTROS  INFORMACIJA.  PAVOJAUS  INFORMACIJA PATEIKIAMA ETIKETĖJE. 
ĮRANGOS IŠMETIMO NURODYMAI   

Modelio Nr.@120 V  = Variklio dalies Nr.     Hertz        Galingumas   APM 

Model 25 (7.6M)     = FP-108 HH (S1 B) - 50/60 Hz  30/35 W - 1500/1650 apm 

Model 15 (4.6M)     = FP-108 HH (S2 B) - 50/60 Hz  14/17W - 1100/1250 apm 

Model 10 (3.0M)    = FP-108 HH (S3 B) - 50/60 Hz  13/15W -   900/1080 apm 

Modelio Nr.@230 V = Variklio dalies Nr.     Hertz        Galingumas   RPM 

Model 25 (7.6M) = FP-108 HH (S1 B) - 50/60 Hz  31/35 W - 1500/1650 apm 

Model 15 (4.6M)     = FP-108 HH (S2 B) - 50/60 Hz  15/17W - 1100/1250 apm 

Model 10 (3.0M) = FP-108 HH (S3 B) - 50/60 Hz  12/13W -    900/1080 apm 

Modelio Nr.@277 V = Variklio dalies Nr.    Hertz        Galingumas   RPM 

Model 25 (7.6M)      = FP-108 HH (S1 B) - 50/60 Hz  34/42 W - 1500/1650 apm 

AIRIUS SYSTEMA (vienetas) 
Svoris - 5.4 kg 
Aukštis - 56 cm 
Maksimalus diametras - 33 cm  

"AIRIUS SYSTEMA" turi išorinę perdirbimo PC / ABS plastiko dervą 
(Polikarbonatas / akrilonitrilbutadienas stirenas). 
Vidinės detalės yra pgamintos taip pat iš perdirbamų medžiagų. Išorinė korpuso, statoriaus 
ir ventiliatoriaus geležtė yra pagaminta iš karščiui atsparios medžiagos.  
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2.  Garantija 

3 Metų garantija: 
Suteikiamas nemokamas naujas prekės vienetas . Klientas ar platintojas grąžina defektuotą 
įrangą į  "AIRIUS Europe Ltd". Gavęs defektuotus įrenginius, gamintojas "AIRIUS Europe 
Ltd", juos pakeičia naujais. 

3. Instaliavimi/valdymo nurodymai 

Jei reikalinga įrengimo informacija, žr. "Instaliavimo vadovą", kurį rasite Airius 
internetiniame puslapyje - www.airius.co.uk) 

El. MAITINIMO KABELIS 

Trys maitinimo kabelio laidai yra spalvoti, siekiant atskirti atitinkamą laidą, kaip nurodyta 
toliau: 

Juodas arba rudas = šiuo laidu teka el. srovė 
baltas arba mėlynas  = neutralus 
žalias arba geltonas = įžeminimas 

Maitinimo laidas prijungtas prie ventiliatoriaus variklio dviem laidais  su izoliuotu 1/4 
sujungimu. 

Nepažymėtas variklio laidas - šiuo laidu teka el. srovė 
Pažymėtas  “N” variklio laidas - neutralus 
Įžeminimo laidas yra pritvirtintas prie pagrindinio variklio korpuso išorėje žiedu. 
 

Įtampa - 120 V, 230 V ir 277 V 

Maitinimo lizdai (maitinimo jungtys), skirtos tiekti energiją į "AIRIUS SYSTEMĄ", visada turi 
būti įrengti kvalifikuoto elektriko arba kito kvalifikuoto asmens. 

AIRIUS SYSTEMA  NAUDOJA labai mažai elektros srovės (mažiau nei 1 amp) dėl to vienoje 
grandinėje galima instaliuoti daugiau nei vieną įrenginį. Įrenginiai paprastai montuojami 
vertikaliai, nebent naudojamas "sukimo / užrakinimo" būdas. Įrenginiai su įmontuota 
priešgaisrine sistema dažnai turi pagrindinį išjungimo jungiklį. 
Išjunkite visą el. maitinimą gaisro ar avarijos atveju pagrindiniu jungikliu. 
 

Nejunkite "AIRIUS SYSTEMOS" į apšvietimo grandinę, nes sistemai veikiant, apšvietimas 
pradės blyksėti. 

"AIRIUS SYSTEM" sistema yra skirta darbui 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę  

Įjungimas - 120 V, 230 V ir 277 V 

120 V laidas tiekiamas su poliarizuotu / įžemintu kištuku, kuriame yra trys kojelės. 
Nepažeiskite šio SAUGOS ĮRENGIMO, esant būtinybei saugiai pakeiskite kištuką. 

Su 230/277 V (tarptautinė rinka) nėra tiekiamas kištukas. Tvirtindami kištuką visada 
įsitikinkite, kad yra laikomasi visų atitinkamų taisyklių. Jei kyla kokių nors abejonių, 
prašykite ekspertų rekomendacijų. 
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Vienfazės elektros sistemos laidų sujungimo procedūra 
Kai prijungiate kištuką prie AIRIUS SYSTEMOS arba kai naudojate bet kurį elektros prietaisą, 
visuomet laikykitės saugumo taisyklių. 
 

1. Įrenginys turi būti 230 V (277 V) ar didesnės įtampos ir tinkamai 
priderintas prie maitinimo šaltinio (maitinimo jungties). 

2. Norint išvengti elektros šoko, nejunkite prietaiso į elektros lizdą, kol visi 
atviri laidai ir jungiamieji gnybtai nesujungti į kištuko korpusą.  

3. Raskite tris  300 V laidus el. kabelyje, pritvirtintam prie AIRIUS sistemos, 
kurioje pašalintas išorinio laido izoliacija. Laidai yra koduojami taip: ruda 
arba juoda yra  įtampos laidas. Mėlynas arba baltas yra neutralus laidas, 
naudojamas grįžtamąjai srovei. Geltona arba žalia yra įžeminimo laidas. 

4. Naudodamiesi kištuko gamintojo instrukcijomis, nustatykite tinkamas 
pozicijas, kad pritvirtintumėte laidus į atitinkamus kištuko gnybtus.. 

                5. Priveržkite visas jungtis. Surinkkite kištuką pagal kištuko gamintojo 
instrukcijas. 

Norint įsitikinti, kad prietatisas veikia prjungus jį prie el. tinkle, prieš montuodami įrangą 
lubų aukštyje, pabandykite ją testuoti ir prijungti prie el. tinkle grindų lygyje. 

ĮSIDĖMĖKITE: "AIRIUS SYSTEMA" gali būti prijungta tiesiai prie el. dėžės, bet tik kvalifikuotų 
elektrikų arba kitų kvalifikuotų asmenų. Visada įsitikinkite, kad yra laikomasi visų 
atitinkamų saugumo taisyklių. Jei kyla kokių nors abejonių, prašykite ekspertų 
rekomendacijų. Sistema suprojektuota su kištuku, kad būtų lengviau aptarnauti ir valyti. 
Aparatui reikia įrengti jungiklį "įjungti/išjungti", kad būtų galima išjungti maitinimą, norint 
išvengti elektros pavojaus. 

5. AIRIUS SISTEMOS PAKABINIMAS 

"AIRIUS" SISTEMA yra suprojektuota taip, kad būtų kabinama vertikaliai lubose, taip  
įrenginys  nukreipiamas į grindis maksimaliam šiluminiam išlygiavimui. 

"AIRIUS SYSTEMA" yra suprojektuota vertikali ir laisvai pakabinama ant profesionaliai ir  
techniškai įrengtų lubų, galinčių atlaikyti "AIRIUS SYSTEMOS" svorį. Įrenginio 1 vnt svoris 
yra - 12 svarų (5,4 kilogramo). Pavyzdys - 1/4 "(7 mm) skersmens plieninis varžtas yra 
įvertintas 60 kg (27 kg) apkrovai. 

"AIRIUS SYSTEMOS" viena iš funkcijų yra jos lankstumas. Priemonės, kuriomis gali būti 
naudojamos pakabinti įtaisą, gali būti įvairiausios: kabliukai, grandinės, kabeliai, 
karabinai, žiedai, spyruoklės ar varžtai. Priemones reikia parinkti atsižvelgiant į stogo 
konstrukciją, pastatų konstrukciją, elektros instaliaciją ir prieinamumo galimybes. 

Pagabinus AIRIUS įrenginius, įsitikinkite, kad jie tvirtai laikosi ir tik tada junkite juos į el 
tinklą. 

PASTABA: saugiai pritvirtinkite maitinimo laidą prie lubų. 
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AIRIUS SISTEMOS PAKABINIMO PAVYZDYS 

 

6. VIETOS AIRIUS SISTEMAI PAKABINTI PARINKIMAS 

"AIRIUS SYSTEMĄ" geriausiai veikia, kai įrengiama taip, kad oro srautas nukreipiamas į 
grindis. Tai užtikrins maksimalią apykaitą ir šilumos paskirstymą. Kiekvienas įrenginys 
suprojektuotas taip, kad sukurtų maždaug 12 kv. . skersmens oro judėjimo srautą, kuris 
pakankmas 100 kv. metrams grindų plotui. Įrenginių parinkimo ir pakabinimo tankumas yra 
tiesiogiai susijęs su efektyvumu, našumu ir taupymu. 

Veiksniai, padedantys tinkamai nustatyti "AIRIUS" padėtį, yra veiksniai, susiję su grindų 
planais, biuro buvimo vieta, mechanizmais, žmonėmis, santechnikos išdėstymu, apšvietimo 
sistemomis, ortakiais, elektros sistemomis, natūralios šviesos / oro sistemomis, durimis, 
langais, vėdinimo ir gaisro slopinimo sistemomis. 

Grindų planai - sudarykite pastato grindų planą, padalinkite jį grafiškai į 100 kv. metrų. Ir 
kiek įmanoma geriau išdėliokite AIRIUS įrenginius kiekvieno kvadrato centre.  

Biuras. Naudokite mažesnius modelius, kad galėtumėte kontroliuoti atskiras biurų patalpas 
arba didesnius vienetus, kad kontroliuotumėte oro destrtifikavimo procesą bendrame 
plote, šalinti karštas ir šaltas vietas, sukurti oro maišymąsi, atsisakytii elektrinių šildytuvų ir 
sumažinti darbuotojų nepasitenkinimą patalpos temperatūrą. 

Mechanizmai ir darbo procesai, kurie yra jautrūs temperatūros pokyčiams, veikia daug 
efektyviau, kai veikia "AIRIUS SYSTEMA". Oro srautas turėtų būti nukreiptas į vietą, kur 
reikalingas destratifikacijos procesas, bet tai neturi trukdyti gamybos procesui. 

Žmonės – žmonėms tiesioginis oro srautas nėra tinkamas ir komfortabilus, todėl AIRIUS 
SISTEMA turi būti nukreipta į erdvę šalia žmogaus, bet ne tiesiai į juos. Šis subalansuotas ir 
oras užtikrins geresnę darbo aplinką 
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Patikrinkite esamas vandentiekio, apšvietimo, ortakių, elektros sistemas, nes AIRIUS 
SYSTEMA neturi trukdyti kitoms sistemoms ir šios sistemos neturėtų trukdyti AIRIUS 
skleidžiamam oro srautui. 

 

        Nejunkite "AIRIUS SYSTEMOS" tiesiogiai prieš šilumos šaltinį. 

Natūralios apšvietimo / oro sistemos (dangaus apšvietimas, lubų aušintuvai)  

NENAUDOKITE AIRIUS SISTEMOS, ten kur ji gali sudrėgti.  "AIRIUS SYSTEMOS" montavimas 
gausiai apšvietooje vietoje - tai puikus būdas atkurti šilumą. 

Durys, langai, vėdinimas."AIRIUS SYSTEMA" sistema gali sumažinti šilumos nuostolius. Tačiau 
norint to pasiekti, turi būti kontroliuojami įeinantys ir išeinantys oro srautai patalpoje. 
NEMONTUOKITE AIRIUS SISTEMOS tiesiai priešais langą ar ventiliacinę anga, kuri visada  

SAUGUMO INFORMACIJA IE ĮSPĖJIMAI! 

 ĮSPĖJIMAS! Kaip išvengti elektros šoko ir sužalojimų: 

• Prieš nukabindami ar perkeldami Airius įrenginį, išjunkite jį iį elektros tinklo. 

• Nelaikykite įrenginio ant el. kabelio 

• Nekabinkite prietaiso naudodami el. kabelį. 

• Išjungdami prietaisą, laikykite el. kištuką, o ne laidą 

• Nenaudokite AIRIUS įrenginio, nekabinkite jo, jeigu pastebėjote sugadinimo 
žymes ant el. kabelio, kištuko ar kitų prietaiso dalių. 

• Jei įrenginys arba jo dalys yra sugadintos, prietaisas ar jo dalys turi būti pakeistos 
naujomis gamintojo arba jo atstovo. 

RIZIKOS, KURIŲ REIKIA ĮVERTINTI NORINT IŠVENGTI PAVOJINGŲ SITUACIJŲ: 

• NEINSTALIUOKITE įrenginių vietoje, kurioje lyja arba vietoje, kirioje galimas 
tiesioginis slytis su drėgme. 

• Saugokite įrenginį nuo vandens. 

• Saugokite įrenginio mechanines dalis nuo drėgmės. 

• Neinstaliuokite AIRIUS SISTEMOS lauko erdvėse. 

• Prieš atlikdami techninę apžiųrą, išjunkite prietaisą iš el. lizdo. 

• Įrenginio besisukančios detalės gali sužeisti, būkite atsargūs. 

• Visada pakeiskite sugadintą detalę. 

• Visų pirma išjunkite prietaisą iš el. lizdo 

• Susisiekite su gamintoju arba platintoju dėl sugedusios detalės pakeitimo. 

 

 ĮSPĖJIMAS! KAI KURIOS AIRIUS SISTEMOS TURI NEAPSAUGOTUS AŠTRIAS DETALES 
• Nekabinkite prietaisų vietose kur galimas tiesioginis jų sąlytis su žmonėmis ar 

gyvūnais, nes besisukančios prietaiso detalės gali sužeisti aplinkinius. 
Siekiant išvengti galimo sužalojimo pavojaus, prietaisus patartina kabinti ne 
žemiau nei 2,5 metrų aukštyje. 



 

6 

Įrenginyje veikia terminė mechanizmo apsauga. Pasiekus 110C temperatūrą prietaisas 
šsijungia. Prietaisas restartuoja darbą pasiekus 90C temperatūrą. Jei variklis neatnaujina 
darbo: 
 
• Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į gamintoją arba jo atstovą. 

NEINSTALIUOKITE ĮRANGOS ŠALIA: 

• Krosnių, židinių  iš kitų galingų šilumos šaltinių. 

• Neinstaliuokite AIRIUS produktų šalia prietaisų, skleidžiančių infraraudonuosius 
spindulius.  

• Neinstaliuokite AIRIUS sistemos šalia įrenginių, kurie dirba ventiliacijos principu. 

• Užtikrinti, kad Airius įrenginio sparnuotė neturėtų sąlyčio su kitais objektais. 

INSTALIAVIMAS IR PRIEŽIŪRA! 

"AIRIUS" SISTEMA yra skirta prijungti ją tik prie tokios 5tampos tinkle, kuris nurodytas 
etiketėje. Bet koks kitas įtampos parametras gali sugadinti variklį ir sukelti elektros trigdžius. 

 

 

SVARBI INFORMACIJA! 

• AIRIUS Įrenginiams kabinti naudokite tik tas priemones, kurios išlaikytų mažiausiai 
27 kg svorį. 

• Būkite atsargūs pozicionuodami įrenginius. 

• Įsitikinkite, kad įeinantis oro srautas yra įrenginio viršuje, o išeinantis – prietaiso 
apačioje ir yra kreipiamas grindų kryptimi.  

• Airius įrenginius kabinkite taip, jog atstumas nuo jo apatinės dallies iki grindų būtų 
ne mažesnis nei 2,5 metrai. Modelio numeris nurodo rekomentuojamą lubų 
aukštį. 
 
 
VALYMAS! 

• Įsjunkite prietaisą iš el. tinklo, kad išvengtumėte el. šoko pavojaus ir 
nesusižeistumėte į besisukančias įrenginio dalis 

• Su besisukančiomis įrenginio datalėmis galima susižeisti! Plastikinę įrenginio išorę 
galima nuvalyti su drėgna šluoste ir švelniu valikliu. 

•          Nenaudokite naftos, tirpiklių turinčių produktų, amoniako ar alkoholio turinčių             
priemonių. 
  
AIRIUS SISTEMOS veiklos rezultatas yra subjektyvus rodiklis priklausantis nuo patalpos aplinkos, 
statybinių konstrukcijų ir kitų veiksnių. 
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AIRIUS LLC (Manufacturer) AIRIUS Europe Ltd (Exclusive Importer) 
811 South Sherman Street                                       Holwell Farm, Cranborne, Longmont, 
Colorado 80501 - USA                                                  Dorset BH21 5QP - UK    
Telefonas:   303 772 2633                                        Telefonas:  (44) 1202 554200 
Faksas:                303-772-8276                                       Faksas:               (44) 1202 554396 Web:           
www.airius.us                                                               tinklapis:          www.airius.co.uk 

USA and International: Europe/Middle East: 
 

© Copyright AIRIUS SYSTEM LLC 2006 
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