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2 Instruções de funcionamento e montagem

 

• Líquidos ou vapores e gases inflamáveis ou corrosivos.

• Temperatura ambiente que ocorram fora 
  do intervalo 5 - 50º C.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

 

Importante: LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO
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NÃO deve instalar este produto em áreas com
presença ou onde ocorreram este tipo de situações:

• Elevada concentração de óleos na atmosféra.

• Obstruções que podem dificultar o acesso 
  ou remoção da ventoínha. 

Todo o processo de electrificação deve seguir os 
atuais regulamentos I.E.E, tendo em conta os 
padrões do país em causa e DEVEM ser executados 
por profissionais qualificados.

A.

Deve ser disponibilizado um interruptor que faça o 
corte dos polos, com ligador que assuma uma 
separação de 3mm entre eles.

B.

C.

D.

E.

Assegure-se de que o fornecimento de corrente 
(tensão, frequência e fase) esteja de acordo com 
as especificações do produto.
O extrator só deve ser usado em conjunção com 
produtos da Vent-axia.

O extrator deve ser, somente, usado com 
cablagem fixa.

Quando o extrator é usado para extrair ar proveniente 
de equipamentos que usam combustíveis fósseis, deve 
certificar-se que a reposição do ar limpo está 
asseguarada e é adequada tanto para o extrator 
como para o equipamento.
O extrator não deve ser usado em locais onde 
ocorrem, frequentemente, salpicos de água.

Onde as condutas do extrator são usadas para 
extrair ar com húmidade, deve usar um filtro 
apropriado. As condutas horizontais devem estar 
ligeiramente inclinadas no sentido oposto ao 
extrator.

Este equipamento não deve manuseado por crianças 
e pessoas com deficiência, sem supervisisão.

As crianças devem se supervisionadas para não 
brincarem com o equipamento.

A grelha exterior deve estar a uma altura mínima de 
2.3m do chão para impedir o seu acesso componentes 
em movimento. Se a grelha se situar entre 0 -2.3m do 
chão, deve usar o kit de parede da Venta-axia para, 
desta forma, impedir o acesso às lâminas pelo exterior.

F.

G.

H.

I.

J.

K.
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A.

B.

C

5 mm

Ø 110 mm

D.

• 

• 

Informação Instalação

Instalação
Pre-instalação

Retire o motor enquanto segura o equipamento como 
demonsta a (Figura A). Para tal, é necessário forçar, 
com o nó dos dedos, a tampa, para que esta se solte. 
Certifique-se que tem a unidade do motor bem 
segura para não a deixar cair. 

Solte o aro, pressionando o botão de bloqueio, tal 
como é demonstrado na (Figura B). Utilize             
uma chave de fendas e retire a cobertura do aro de 
acordo com a (Figura C).

Instalação de Raíz
Numa instalação de raíz é necessário uma abertura 
circular com 110mm de diâmetro (Figura D).
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Informação Instalação

Os kits de parede e grelhas da Vent-axia são 
disponibilizados como acessórios (Figura E).

O extrator de parede tem um pequeno encaixe, que fica 
situado no interior do tubo de 100mm. Certifique-se que 
no momento da instalação do tubo de parede, não altera 
o posicionamento do encaixe, de forma a impedir a 
rotação das lâminas. Deve garantir uma margem de 
5mm do final da parede, onde o extrator será instalado, 
sugerimos que, caso não seja possivel, substitua ou opte 
por uma nova tubagem. O encaixe de parede vem 
equipado com 5 entradas para fios e assegura um 
espaço para efetuar as ligações, tal como podemos ver 
na (Figura G).

Utilize um selante de longa duração 
para proteger os fios que estão 
dispostos no interior da parede.

Certifique-se que a junta se encontra instalada 
correctamente no aro da parede. Coloque-a no lugar 
correto e centrado no tubo.
O aro de parede pode ser orientado com um ajuda de 
um nível colocado horizontalmente, sobre os  pontos de 
suporte (Figura H e I). 



Instruções de funcionamento e montagem 5

Informação Instalação
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K.

K1.

L.

100-240 VAC 
Ligação

Ligação12 VDC

Marque os três pontos de fixação dos parafusos 
indicados para fixar a sub-estrutura (Figura J).
Aperte os parafusos de modo a que a junta fique 
encostada à parede.

Recorra sempre a um eletricista qualificado
Todas as ligações entre 100-240V devem ser 
executadas por eletricistas qualificados. Em qualquer 
trabalho de eletricidade deve ser feito em segurança 
com a instalação desativada.
As ligações elétricas podem ser feitas de acordo com o 
diagrama na página 8-9, o extrator vem equipado para 
funcionar com uma laimentação de 100-240VAC ou 
12VDC. 

NOTA: Os cabos, internamente, deve estar 
dispostos de acordo com as figuras K/K1 (240VAC) 
e L (12VDC) de forma a não impedir bloqueio da 
instalação do motor. 
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Informação Instalação
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NOTA! Os polos integrados S só funcionam com 
ligações 100-240AVC.

Bluetooth LE: -12dBm EIRP (63µW), nominal 2450MHz.
Diretiva de equipamentos de rádio (RED)

LIGAÇÕES ELÉTRICAS 100-240VAC
NOTA! Ligações de 100-240VAC devem 
ser efetuadas por electricistas qualificados.

Svara Modo Auto:
100-240VAC 50 / 60Hz
Aumento progressivo da velocidade de ventilação, em 
situações de elevados níveis de humidade a velocidade 
aumenta automaticamente, ou por intermédio de sensor 
de luz integrada.
Possibilidade de ligar / desligar o interruptor T de forma 
manual. Possibilidade de ativar o modo “15 minutos de 
velocidade máxima de extração” ao usar o interruptor T.

Svara Modo on/off controlado remotamente, com 
sobreprosição:
(Pode ser combinado com um obturador para evitar o 
retorno) 100-240VAC 50 / 60Hz. Deverá ser 
selecionado na aplicação da Vent-Axia “Connect App”. 
Ligar / Desligar através do interruptor manual T. (ligar = 
max. RPM, desligar = modo 15 minutos contínuo).

Svara Modo controlo de humidade:
(Pode ser combinado com um obturador para evitar o 
retorno) 100-240VAC 50 / 60Hz. Deverá ser selecionado na 
aplicação da Vent-Axia “Connect App”. Várias configurações 
em modo automático dependendo dos níveis de humidade. 
Ligar/ Desligar através do interruptor manual T. (ligar = max. 
RPM, desligar = modo 15 minutos continuo).

Svara ligar/desligar através interruptor remoto:
(Pode ser combinado com um obturador para evitar o 
retorno) 100-240VAC 50 / 60Hz. Deverá ser 
selecionado na aplicação da Vent-Axia “Connect App”.
Ligar / Desligar através do interruptor manual L

NOTE: A Vent- Axia assegura que o protocolo Bluetooth 
cumpre com as direcivas RED 2014/53/EU. Toda a 
documentação relativa à Declaração de conformidade da 
UE pode ser encontrada no seguinte URL: 
http://bit.ly/2OyA8vY

NOTE: Com o interruptor T ligado, o extrator volta sempre 
à velocidade máxima, após a ligação com a app.
Qualque alteração é ativada com o interrruptor T desligado 
e após modo dos 15 minutos terminar.
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Informação Instalação

.O.N

As ligações de 100-240VAC e 
12VDC não podem ser efetuadas 
em simultâneo (Figura N).

LIGAÇÕES ELECTRICAS 12VDC
NOTA: A Vent-Axia recomenda que ligações elétricas 
12VDC sejam feitas por eletricistas qualificados.

Nenhum fio de 100-240V deve 
entrar em contacto com os 
componentes electrónicos (Figura O).

NOTA! A voltagem 12VDC não deve 
exceder os valor entre 10-13,6VDC.

Svara modo auto:
12VDC (Deve ligar o interrruptor C)
Aumento progressivo da velocidade de ventilação, em 
situações de elevados níveis de humidade a velocidade 
é aumentada automaticamente, ou por intermédio do 
sensor de luz integrada.

Svara Modo on/off controlado remotamente, com 
sobreprosição:
(Pode ser combinado com um obturador para evitar o 
retorno) 12VDC 
Deverá ser selecionado na aplicação da Vent-Axia “Connect 
App”. Ligar/ Desligar através do interruptor manual C.

Svara Modo controlo de humidade:
(Pode ser combinado com um obturador para evitar o 
retorno) 12VDC (Deve ligar o interrruptor C)
Deverá ser selecionado na aplicação da Vent-Axia 
“Connect App”. Várias configurações em modo 
automático dependendo dos níveis de humidade.

NOTA! Para voltagens12VDC para corrent 
direta use sempre interruptores, C.
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Informação Instalação

Montagem da tampa na moldura da parede

Q. R.P.

0
1

0
1

T.S.

• A seguir, coloque a tampa sobre a armação colocada na parede (Figura Q).

• Certifique-se de que a chave de parafusos está corretamente posicionada (Figura R).

• Certifique-se de que a tampa está firmemente encaixada no gancho da armação e
  puxe, ligeiramente, o trinco da cobertura.

• Por fim, coloque a unidade do motor no lugar (Figura S). Encaixe com cuidado a unidade do motor, 
  a fixação pode ser danificado se forçada erradamente.

• Um som de “click” confirma que o dispositivo está encaixado corretamente, verifique se o interruptor 
  integrado funciona corretamente antes de ligar o extrator. Verifique a (Figura T).

• O extrator é um equipamento class II (duplo isolamento) não necessita de ligação ao condutor de terra
 de protecção. Quando a ligação elétrica é feita coloque a tampa de volta sobre a armação de parede
 instalada no furo (Figura P).
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Informação utilizador 

Vent-Axia Svara®

Funções automáticas e definições da App
Ativação da App:

T.

Saiba mais sobre as funcionalidades disponíveis na 
nossa app aqui: www.vent-axia.com/svara

Configuração base:

 

Requisitos de funcionalidade:

Indicação de avaria:

Vent-Axia Svara está programado para funcionar na 
maioria das instalações.
O extrator funciona continuamente com um fluxo de 
10l/s.
Quando o extrator deteta alguém na sala aumenta o 
fluxo para 16l/s.
Se a humidade subir rapidamente, por exemplo, 
quando o chuveiro está ligado, a ventoinha aumenta 
para o fluxo máximo a 30l/s.
Quando o extrator deteta que o nível de humidade 
voltou ao normal reverte para o fluxo de 10l/s.
Se necessitar de configurar outras definições ou 
funções, faça o download da App Vent-Axia, 
disponível na App Store e no Google Play.

As versões dos sistemas operativos são atualizadas 
continuamente, para mais informações visite o site: 
www.vent-axia.com/svara

O LED vermelho na ventoinha indica falha de energia 
quando a função do calendário foi ativada.

Tem que usar um código para ativar a aplicação. O 
código é único para cada extrator. Introduza o código 
ou digitalize-o através do seu telefone. O código do 
seu extrator está localizado no conector direito do 
motor (Figura T).
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Informação utilizador

Conservação e Manutenção
ADVERTÊNCIA: O EXTRATOR E O EQUIPAMENTO DE CONTROLO AUXILIAR DEVEM SER
ISOLADOS DA CORRENTE ELÉTRICA DURANTE A MANUTENÇÃO.

0
1

0
1

U. V.

Eco

Solventes fortes não devem ser utilizados na ventoinha. 
A ventoinha não deve ser mergulhada ou pulverizada 
com água. Para o extrator funcionar corretamente 
deve ser limpo pelo menos duas vezes por ano, ou 
mais frequentemente, se for necessário.

– Antes de limpar, desligue a energia da ventoinha
   (Figura U).

– Desaperte a unidade motora agarrando-a (Figura V),
   pressionando a tampa com os dedos.
   Certifique-se de que tem a unidade motora segura 
   para que não a deixe cair, quando se soltar.

– Limpa a abertura da conduta e da unidade do motor com um 
  pano húmido (se necessário, utilize um detergente suave).

– A unidade de motor não se desprende e deve ser limpa
   na sua posição sobre a caixa do motor

– Se a ventoinha tiver um obturador externo, o obturador 
   deve ser limpo suavemente.

– Reponha a unidade motora da armação.

Os extratores usados devem ser colocados no centro de 
reciclagem como resíduos eletrónicos.
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Informação utilizador

 

Garantia Vent-Axia

•

•

•

•

SE RECLAMAR TENDO COMO BASE OS 
TERMOS DE GARANTIA

Instalação de água 
segura

 

X.

Y.

Aplicável apenas nos produtos instalados e usados em 
Portugal. Para mais detalhes sobre a política de 
garantia fora de Portugal, contacte o seu fornecedor.
A garantia da Vent-Axia nos seus produtos Lo-Carbon 
é de cinco anos, a partir da data de compra, para 
Falhas técnicas ou defeito de fabrico. No caso de 
defeito, o produto será reparado, ou substituído 
(mediante avaliação do fabricante), sem custos, desde 
que o produto:

Tenha sido instalado e utilizado de acordo com as
instruções fornecidas.
Não tenha sido ligado a uma fonte de alimentação
inadequada. (É mostrada a tensão de alimentação 
correta na etiqueta de classificação do produto
anexa à unidade).

Não tenha sido danificada,  sujeita uso indevido ou 
negligênte.

Não foi modificado ou reparado por nenhuma 
pessoa sem autorização da empresa.

Por favor, devolva o produto completo ao seu
fornecedor. A garantia é um benefício que 
oferecemos e não afeta os seus direitos legais.

Este produto está em conformidade com os 
regulamentos da industria de material electrico no que 
toca à segurança.
O Fornecedor garante o funcionamento do produto e 
cumpre os regulamentos e instruções que se aplicam.
Todos os furos para os parafusos devem ser 
executados de acordo com as figuras X e Y.

Para paredes de madeira (figura Y) furar apenas 
através do revestimento e impermeabilização.
NOTA: Nunca fure o contraplacado. Encha todo o 
furo com um composto de selagem resistente ao 
longo do tempo.
Use parafusos de canalização, aparafuse através 
contraplacado até à alvenaria.



Código Pin para a App:
Para aceder à aplicação:
Encontre o código pin do seu extrator no conector 
direito do motor. Ver a página 9.  
Escreva o código pin no retângulo à 
esquerda para salvá-lo.

© Copyright Vent-Axia® 
Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão e reserva-nos o direito de alterar 
os materiais e desenhos apresentados.

Sede: 
Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9YX. 
QUESTÕES SOBRE VENDAS:
Tel: 0844 8560590     Fax: 01293 565169
SUPORTE TÉCNICO: 
Tel: 0344 8560594     Fax: 01293 532814

009-500011-E
409821C

1. Tampa – branca
 para as dimensões das condutas entre 
 Ø140-160
 Referência: 409820

2. Kit de Parede de ajuste interno – Branco
 Com obturador com refluxo
 Referência: 474779

Acessórios disponíveis: 
(purchased separately)

1. 2.


