
 

Πώς να μάθετε γιατί το SolarVenti σας δεν λειτουργεί; 

Οι ακτίνες του ήλιου  μέσα από βαριά συννεφιά , δεν είναι αρκετές για να αρχίσει το SolarVenti 
να λειτουργεί. Πρέπει να υπάρχει λίγη η καθόλου συννεφιά στον ουρανό . Επίσης, το SolarVenti 

πρέπει να είναι στραμμένο προς τον ήλιο (νότιος προσανατολισμός), και πρέπει να μην υπάρχει 
καμία απολύτως σκίαση από δέντρα, κτίρια κ.λπ. 

Αν το  SolarVenti σας δεν λειτουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες , μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με: 

1. Τη σύνδεση καλωδίωσης 

2. Το ρυθμιστή ή διακόπτη on / off 

3. Τον  ανεμιστήρα 

4. Το ηλιακό πάνελ 

Ξεκινήστε ελέγχοντας τα βασικά: 

Ακολουθήστε τις οδηγίες - βήμα προς βήμα - ενώ ο ήλιος λάμπει στην πλήρη επιφάνεια του 
SolarVenti όλη τη διάρκεια της διαδικασίας:  

A: Ελέγξτε τα καλώδια 

Θα πρέπει να συνδεθεί με το ρυθμιστή (ή διακόπτη on / off), σύμφωνα με 
το διάγραμμα συνδεσμολογίας από τις οδηγίες εγκατάστασης. Παρακαλώ 
ελέγξτε επίσης ότι η καλωδίωση δεν έχει φθαρεί ή να κοπεί από το τις 

επαφές και μετά. 

Σημείωση: Δεν πρέπει να σφίξετε υπερβολικά τις βίδες πάνω στις επαφές. 

 

Β: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη / ρυθμιστή 

Αν το SolarVenti σας έχει μόνο ένα διακόπτη on / off, να 
είστε σίγουροι ότι βρίσκεται σε "on". 

Αν το SolarVenti σας έχει ρυθμιστή, να είστε σίγουροι ότι 
οδιακόπτης on / off   είναι  στο "ON". Γυρίστε το 
διακόπτη ταχύτητας  και το κουμπί του θερμοστάτη 

, στο μέγιστο για να  ρυθμιστεί στο μέγιστο η 

ταχύτητα και η θερμοκρασία. 
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Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, παρά την πλήρη ηλιοφάνεια , δοκιμάστε το ρυθμιστή / διακόπτη: 

Αποσυνδέστε τα καλώδια από το ρυθμιστή ή διακόπτη. 

Συνδέστε μεταξύ τους το καφέ και το μαύρο καλώδιο. 

Αφήστε το μπλε καλώδιο ελεύθερο. 

 Εάν η SolarVenti αρχίζει τώρα, μπορεί να υπάρχει κάτι λάθος με το ρυθμιστή / διακόπτη, ή το 
ηλιακό κύτταρο δεν παρέχει αρκετή τάση για να τρέξει το ρυθμιστή. Μια ελάχιστη τάση 15 volt 
χρειάζεται για να τρέξει το ρυθμιστή. Αυτό μπορεί να μετρηθεί με ένα βολτόμετρο, ενώ ο ρυθμιστής 
και ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένα. 

(Το πιο κοινό λάθος σε ένα ρυθμιστή είναι να επιβαρύνουν υπερβολικά τις βίδες στο μπλοκ 
ακροδεκτών) 

 Εάν η SolarVenti δεν ξεκινήσει, δεν υπάρχει κάτι λάθος είτε με τον ανεμιστήρα ή το ηλιακό κύτταρο 
(-α) στο συλλέκτη. Πηγαίνετε στην ακόλουθη: 
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