
6. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε, δελ πξέπεη λα ππάξρεη θελό αλάκεζα ζηελ 

πιάθα ζηήξημεο θαη ζηνλ ηνίρν. 
7. Η απόζηαζε κεηαμύ ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο νξνθήο πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 30mm. 
8. Η ζπζθεπή πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε νξηδόληηα 

ζέζε. 
9. πληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ζε ύςνο 

ηνπιάρηζηνλ 2,3 m από ην δάπεδν. 
10. Έλαο ηξηπνιηθόο δηαθόπηεο πξέπεη λα πξνεγείηαη 

ηεο ζπζθεπήο, κε θελό δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 
3mm. 

 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ: 
1. Πξηλ από ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, απνζπλδέζηε 

ηελ από ηελ παξνρή ξεύκαηνο. 
2. Κξαηήζηε ην ειεθηξηθό κνηέξ θαη ηα άιια εμαξηήκαηα καθξηά από ηελ 

πγξαζία, γηα ηελ απνθπγή βξαρπθπθιώκαηνο. 
3. πληζηάηαη ηαθηηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε. Απνκαθξύλεηε ηε ζθόλε. 

Καζαξίζηε ηε ζπζθεπή απιώο κε πγξό παλί θαη ήπην απνξξππαληηθό.  
4. Η απνζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από εηδηθεπκέλν 

ηερληθό. 

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 
 

ΜΟΝΣΔΛΟ 

Ιζρύο 

(W) 

Σαρύηεηα 

αέξα 

(m/s) 

Όγθνο 

αέξα 

(m
3
/h) 

Θόξπβνο 

(dB) Βάξνο 

(kg) 

HI LO HI LO HI LO 

ARU-8009 166 115 

11 9 

1220 57 56 12.7 

ARU-8012 209 155 1710  59  58 16.25 

ARU-8015 266 202 2230 60 59 19.3 

ARU-8020 380 270 2900 64 63 27.1 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Οη νλνκαζηηθέο ηηκέο ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο 

αλαγξάθνληαη ζηελ πηλαθίδα νλνκαζηηθώλ ηηκώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Με ηελ εγγύεζε ηεο ΑΜΟΙΡΙΓΗ-ΑΒΒΙΓΗ Α.Δ. 

 

 

 

                  

        

 Οδεγίεο Χξήζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mνληέια : ARU-8009, ARU-8012, ARU-8015, ARU-8020 

 

 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο 

νδεγίεο. 

 
 

Αεροκουρτίνα 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 
Οη αεξνθνπξηίλεο πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζε εηζόδνπο 
θαηαζηεκάησλ, θηηξίσλ γξαθείσλ, μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ. 
Γεκηνπξγνύλ κηα θνπξηίλα αέξα πνπ απνκνλώλεη ηνλ εμσηεξηθό αέξα. 
Υξεζηκνπνηήζηε ηηο γηα λα θξαηήζεηε καθξηά από ηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηα 
έληνκα, ηηο δπζάξεζηεο νζκέο θαη ηε ζθόλε, εθεί όπνπ κπαίλνπλ θαη 
βγαίλνπλ πνιινί άλζξσπνη. Δπίζεο, νη αεξνθνπξηίλεο εκπνδίδνπλ ηελ 
δηαθπγή ηνπ αέξα από θιηκαηηδόκελνπο ρώξνπο. 
 
 
ΤΝΘΗΚΔ ΥΡΗΗ: 
ΜΗΝ εγθαζηζηάηε ηε ζπζθεπή ζηηο αθόινπζεο ζπλζήθεο: 
1. Μελ ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή ζε ρώξνπο κε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο κεγαιύηεξε ησλ 50
°
C ή κηθξόηεξε ησλ -10

°
C. 

2. ε ρώξνπο κε αηκνύο ή κε ζρεηηθή πγξαζία κεγαιύηεξε από 95% ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

3. ε ρώξνπο κε ιηπαξνύο θαπλνύο. 
4. ε ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ εθξεθηηθά πιηθά ή αέξηα. 
5. Κνληά ζε δηαβξσηηθά αέξηα. 
6. ε ρώξνπο όπνπ κπνξεί λα πέζεη λεξό επάλσ ζηε ζπζθεπή. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 
 

 

[ Γηαζηάζεηο : ζε mm ] 

MONTELO A L1 L2 

ARU-8009 900 270 300 

ARU-8012 1200 420 300 

ARU-8015 1500 570 300 

ARU-8020 1900 676 500 
 

 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: 
 
1. Ξεβηδώζηε ηελ πιάθα ζηήξημεο θαη αθαηξέζηε ηελ. (Εικ. 1、Εικ. 2) 

2. Σξππήζηε κηα νπή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο, εηζάγεηε ην κπνπιόλη θαη 

ζηεξεώζηε ην κε ηζηκέλην. (Εικ. 3) 

3. Κξεκάζηε ηελ πιάθα ζηήξημεο θαη ζηεξεώζηε ηελ θαιά. (Εικ. 4) 

4. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή επάλσ ζηελ πιάθα ζηήξημεο θαη ζηεξεώζηε 

ηελ θαιά. Ύζηεξα ζθίμηε ηηο βίδεο. (Εικ. 5)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ / ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: 
 
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε, δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα αθόινπζα ζεκεία, 

γηα ηε βέιηηζηε απόδνζε ηεο ζπζθεπήο.   
1. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε ζηέξεα ζέζε γηα ηελ απνθπγή 

θξαδαζκώλ θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν εκπνδίδεηαη ν ζόξπβνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο 

θξαδαζκνύο. 

2. Οη αεξνθνπξηίλεο πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο. 

3. Δπηιέμηε ην θαηαιιειόηεξν κνληέιν, αλάινγα κε ην ύςνο ηνπ ρώξνπ. 

Δάλ ε ζπζθεπή ηνπνζεηεζεί πνιύ ςειά, ζα επεξεαζηεί ε απόζηαζε 

απνκόλσζεο θαη ζα κεησζεί ε απόδνζε. 

4. Ο αέξαο εηζέξρεηαη από ηελ κπξνζηηλή όςε ηεο ζπζθεπήο θαη 

εθηνμεύεηαη πξνο ηα θάησ. 

5. ε πεξίπησζε κεγάινπ αλνίγκαηνο ζηελ πόξηα, κπνξνύλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ πνιιέο ζπζθεπέο ε κία δίπια ζηελ άιιε. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 20-40mm. 



ΗΜΔΙΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 

Α.Μ.Π. 00510                    (ΠΓ  17/2004) 
Τν πξντόλ πνπ αγνξάζαηε έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε πιηθά 

πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ θαη λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τν ζύκβνιν ππνδεηθλύεη όηη ε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο 

απνξξηκκάησλ, μερσξηζηά από ηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο. 

Παξαθαινύκε, ξσηήζηε ηνλ ηνπηθό ζαο δήκν γηα ηνλ ρώξν απόξξηςεο ειεθηξηθώλ θαη 

ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ή γηα ηνπνζεζία απόξξηςεο ζπζθεπώλ πξνο αλαθύθισζε. 

Σηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 

Παξαθαινύκε, βνεζήζηε καο λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε! 

 

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Τν πξντόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: 

EMC-Directive: 89 / 336 / EEC 

Low Voltage Directive: 73 / 23 / EEC όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 96 / 68 / EEC 

Οη παξαπάλσ νδεγίεο δειώλνπλ όηη ηα ARU-8009, ARU-8012, ARU-8015, ARU-8020  
ζπκκνξθώλνληαη  κε ηα παξαθάησ πξόηππα: 

EN 55014-1 

EN 55014-2 (ΔΝ 61000-4-2 / -4 / -5 / -6 / -11) 

EN 61000-6-3 : 2001+A11 :2004 

EN 61000-3-2 / -3 

EN 60335-2-80 :1997 

EN 60335-1 :1994+A11+A1+A12+A13+A14+A15+A16+CORRIG. 

EN 50366:2003 + A1:2006 

 

ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ 

Ακνηξίδεο – αββίδεο Α.Δ. 

 Βαζ. Όιγαο 33 – T.K. 54641 – Θεζζαινλίθε 

Τει: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835 

 Πνζεηδώλνο 45 – Τ.Κ. 18344 – Μνζράην 

Τει: 210 9402064, Fax: 210 9402137 

                 

 


