
 
 

 

 

 

ALIENTO SENSOR - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 
 
Szanowny Kliencie bardzo dziękujemy za wybór konwertera konwekcji Aliento.  
Przed użyciem prosimy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, co pozwoli na łatwy montaż oraz eksploatację 
urządzenia. 
 

Zespół Aliento 
 

Zawartość zestawu: 

  

Sterownik wraz z 
okablowaniem x1 

 
 

Moduł wentylatorowy x2 

 

Zasilacz sieciowy 
230/12V DC x1 

 

 
 

Montaż 

 
 
1.Montaż Aliento należy rozpocząć od zdjęcia osłony bocznej 
grzejnika, po stronie odpowietrznika. Producenci grzejników 
wykorzystują różne sposoby montażu osłon bocznych. Przed 
zdjęciem osłony prosimy upewnić się, że wybrany przez 
Państwa sposób jest właściwym dla danej marki. 
Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami jest montaż przy 
pomocy elementów sprężystych lub blokowanie osłon z 
wykorzystaniem klipsów z tworzywa sztucznego. 
 

 

  2. Po zdjęciu osłony bocznej należy przez otwór przeznaczony dla  
 górnego króćca grzejnika przełożyć przewód prądowy, czujnik  
 temperatury oraz przewód zasilający moduły wentylatorowe a obudowę    
 sterownika zamocować do osłony bocznej przy pomocy elementów  
 adhezyjnych (znajdują się na tyle obudowy sterownika). 
 Pozycja sterownika powinna umożliwiać swobodne przechodzenie  
 przewodów przy jednoczesnym pełnym odsłonięciu światła otworu  
 osłony bocznej.  

 
Uwaga! 
Przesłonięcie otworu w osłonie bocznej może uniemożliwić ponowny  
jej montaż na grzejniku lub będzie skutkować odspajaniem sterownika  
od osłony.  
 



 
  

 
 
 3. Czujnik temperatury należy przymocować do trójnika za   
 pomocą załączonego do zestawu klipsa. Płaska strona czujnika   
 powinna przylegać do powierzchni trójnika, gwarantując tym   
 samym właściwy odczyt temperatury. 
 
 
 
 
  4. Podczas zakładania osłony na grzejnik (w odwrotnej 
  kolejności niż demontaż) należy zwrócić uwagę   
  na prowadzenie przewodów, które powinny znaleźć się  
  u dołu grzejnika. Do tak wyprowadzonych przewodów  
  podłączamy moduł wentylatora oraz zasilacz sieciowy. 

 
 
5. Przed zamontowaniem modułu należy odciąć  
wystające części gumowe ( patrz rys. obok). 
Przed odcięciem części gumowych można zamocować  
obudowę filtrującą. Standardowo moduły wentylatora nie są 
wyposażone w filtr – należy je zamontować samodzielnie. 
Użycie filtra nieznacznie podnosi  natężenie dźwięku oraz 
obniża wydajność urządzenia.    

 
  

6.Moduły wentylatorowe należy połączyć przy pomocy 
elementów sprężystych a następnie spiąć kostki elektryczne 
wentylatorów. Stosowane w modułach kostki gwarantują 
pewne połączenie przy jednoczesnym zachowaniu właściwej 
biegunowości połączenia. 

 
 

 

  
  
 
 
7.Połączone moduły należy wsunąć od dołu grzejnika 
pomiędzy jego płyty. Podczas montażu należy zwrócić 
uwagę, żeby wentylatory były skierowane naklejką do 
góry. Zapewni to właściwy kierunek przepływu 
powietrza.  
 

 
 
 

 

 
 
8.Moduły można łączyć w odcinki związane z długością 
grzejnika. Maksymalnie do jednego sterownika można 
podłączyć 11 modułów.  
 

 



 
 

Użytkowanie 

 
Sterowanie urządzeniem Aliento ogranicza się do manualnego 
wyboru trybu pracy. 
Po podłączeniu zasilacza do prądu i urządzenia sterownik 
Aliento pozostaje wyłączony. 
Naciśnięcie przycisku zasilania (prawy dolny róg) sygnalizowane 
jest podświetleniem w kolorze czerwonym.  
Urządzenie pozostaje w trybie czuwania. 
W tym stanie możliwy jest wybór biegu wentylatorów 
klawiszami I, II lub III a podświetlenie w kolorze zielonym 
obrazuje aktualnie wybrany bieg. 
Jeżeli sygnalizacja wybranego biegu jest włączona  
i jednocześnie widoczne jest "pulsowanie"  przycisku zasilania, 
oznacza to, że temperatura na zasileniu grzejnika jest niższa niż 
28oC i wentylatory nie pracują. 
W każdym momencie, w zależności od potrzeb można wybrać 
dowolny bieg wentylatorów. 

 

 
 
 


