
 

Stropní ventilátor Sulion METEOR 075118 

  



Bezpečnostní pokyny 

1. Pro zajištění úspěšné montáže stropního ventilátoru si pečlivě prostudujte následující 

schémata a pokyny. 

2. Pro vaši vlastní bezpečnost by mělo být veškeré elektrické zapojení provedeno 

kvalifikovaným elektrikářem 
3. Podklad, ke kterému je ventilátor ukotven, musí být schopen unést hmotnost alespoň 

45kg. Při montáži na podhledový či jinak atypický strop se poraďte s profesionály nebo 

firmou, která vám jej montovala. 
4. Při vybírání vhodného místa k ukotvení ventilátoru dbejte na to, aby konce lopatek byly 

alespoň 30cm od zdí či nejbližší možné překážky. Čím bude tato vzdálenost větší, tím 

bude proudění vzduchu účinnější. Ujistěte se, že po montáži budou lopatky alespoň ve 

výšce 2,3m od podlahy.  

5. Tento ventilátor je určen pro kryté prostory. Montáž ventilátoru v prostorech s mokrým 

nebo vlhkým prostředím není bezpečné. 

6. Elektrické zapojení stropního ventilátoru musí být uzemněno, aby se předešlo 

případnému vzniku elektrického zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem a 

připojen ke zdroji napájení o 250V a 50Hz. 

7. Nepřipojujte motor ventilátoru do stmívače. Může to způsobit hučení motoru a 

následnému poškození.  

Před montáží 

1. Rozbalte ventilátor a důkladně si prohlédněte jeho části. 

2. Zacházejte s motorem ventilátoru a lopatkami opatrně. Položte motor nějakou látku 

nebo na jemný povrch, aby motor nebyl poškrábán. 

3. Pokud instalujete víc než jeden ventilátor, ujistěte se, že lopatky nejsou promíchané mezi 

sebou, protože každá sada je specificky vyvážená pro konkretní typ venilátoru. Různé 

lopatky by mohly zapříčinit viklání ventilátoru. 

4. Po dokončení montáže překontrolujte dotažení jednotlivých šroubů. Volné šrouby 

způsobí vibrace a hluk ventilátoru. 

5. Kvůli otáčivému pohybu ventilátoru za chodu může dojít k samovolnému povolení 

určitých částí v průběhu roku. Z tohoto důvodu překontrolujte dotažení veškerých šroubů 

alespoň 2x do roka. 

Poznámka: Důležitá varování v tomto návodu nepokrývají veškeré možné situace, které mohou 

nastat. Uživatel tohoto stropního ventilátoru by měl dát na zdravý úsudek a dbát na obezřetnost. 

 

 

 

  



 Indikátor jednotlivých dílů ventilátoru 

 

Instalace ventilátoru 

Poznámka: Ujistěte se, že přívod elektřiny byl vypnut před samotnou instalací. 

1. Závěsný držák by měl být přišroubován na hladký a pevný povrch. Upevněný prostor 

musí zvládnout vydržet desetinásobek váhy ventilátoru. Pokud máte pochyby, že tento 

prostor vydrží takovou zátěž, kontaktujte prodejce ventilátoru nebo elektrikáře. 

2. Závěsný držák by měl být přišroubován na trám nebo na elektrickou rozvodnou skříň 

pomocí 2 opatřených šroubů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po instalaci závěsného držáku 

Vytáhněte sestavený motor ventilátoru z krabice. Krytka, tyč a dolní krytka jsou již předem 

namontované k ventilátoru, taktéž olověné vodiče ventilátoru jsou připojené s konektorem kabeláže. 

Teď stačí jen zavěsit ventilátor na závěsný držák a dát kloub tyče do závěsného držáku. Potom se 

připravte na zapojení konektorů kabeláže. 

Instrukce k zapojení ventilátoru a regulátoru rychlosti 

Připojte dva konektory kabeláže dohromady, jeden je z olověných vodičů ze stropu ventilátoru a 

druhý konektor je ze svorkovnice, která je připojena na závěsný držák (níže ilustračně). Po zapojení 

připojte krytku na závěsný držák pomocí šroubů. 

 

Instalace 3 kovových lopatek 

Připojte lopatky k motoru ventilátoru pomocí šroubků a pružinové podložky. 

 


