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Dostępne opcje
• Przełącznik czasowy (Valeo - BP…T); W zależności od wariantu 

podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na  
1 biegu. Przy włączaniu za pomocą zewnętrznego włącznika, wenty-
lator przełącza się na drugi bieg z opóźnieniem 50 sekundowym. Po 
włączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w ciągu 6 min, 
następnie samodzielnie wraca do stanu wyjściowego.

• Przełącznik czasowy z możliwością regulacji (Valeo - BP… TR); 
W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony 
albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą włącznika 
zewnętrznego wentylator przechodzi na 2 bieg z regulowanym 
opóźnieniem od 0 do 150 sekund. Po wyłączeniu wentylator konty-
nuuje pracę na 2 biegu w czasie od 2 do 30 min, a następnie samo-
dzielnie powraca do stanu wyjściowego. Czas pracy wentylatora 
i opóźnienie włączenia 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego 
regulatora.

• Przełącznik okresowy (Valeo - BP…I); W zależności od wariantu 
podłączenia, wentylator jest wyłączony lub ciągle pracuje na 1 
biegu. Okresowo, po upływie ustalonego przez użytkownika czasu 
(od 30 minut do 15 godzin) przełącza sie na bieg maksymalny 
i pracuje w tym trybie w ciągu 10 minut, a następnie wraca do 
stanu wyjściowego. Przy zadziałaniu wyłącznika zewnętrznego 
(światła), wentylator przełącza się na maksymalny bieg po 50 
sekundach. Przy wyłączeniu wyłącznika zewnętrznego wentylator 
wraca do okresowego trybu pracy.

• Czujnik wilgotności (Valeo - BP… H); W zależności od wariantu 
podłaczenia, wentylator jest wyłączony, albo ciągle pracuje na 
1 biegu. Wentylator przełącza się na 2 bieg, gdy wzrasta poziom 
wilgotności względnej w pomieszczeniu, ustalonej w przedziale 
60-90%. Wyłącza się, gdy ustalony poziom wilgotności względnej 
obniży się o 10%. Można wymusić przełączenie wentylatora 
na 2 bieg za pomocą wyłącznika połączonego z oświetleniem. 
Opóźnienie włączenia w takim przypadku wynosi 50 sekund, nato-
miast czas pracy ustala się za pomocą regulatora wewnętrznego 
w przedziale od 2 do 30 min.
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