
Zpomalené spouštění 45 sek., zapínatelný dle volby
Ovládání přes spínač/vypínač, např. společně se světlem
Miniaturní provedení v nejmenších rozměrech: 37 x 17 x 13 mm (V x Š x H).

Electronic overrun timer ZNE
with adjustable run on timefrom 0 to 21 minutes.

Optional delayed start 45 sec.
Operation via on/off switch e.g. in combination with light switch.
Midget construction with smallest dimensions: 37 x 17 x 13 mm (H x W x D).

Minuterie électronique ZNE
à temporisation programmable de 0 ou 21 minutes

Avec ou sans démarrage diffféré de 45 secondes
Branchement sur interrupteur marche / arrêt, par ex. avec l’éclairage
Encombrement réduit: 37 x 17 x 13 mm (H x L x P).
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Č. 90562.002

Elektronický doběhový spínač ZNE 
s plynule nastavitelnými doběhovými časy od 0 do 21 min.

Elektronický doběhový spínač typ ZNE 
Electronic overrun timer ZNE Minuterie 
électronique type ZNE
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MONTÁŽ A PROVOZNÍ 
PŘEDPIS Č. 90 562.002

Pro zajištění bezchybné funkce a 
vlastní bezpečnosti je nutné důkladně 
pročíst a respektovat všechny 
následující předpisy!

• PŘIJETÍ
Zásilku hned po doručení prověřit z 

hlediska škod a správnosti typu 
přístroje. V případě, že se vyskytly 
škody, musí být neprodleně nahlášeny 
přepravní společnosti. V případě, že 
reklamace nebude uplatněna včas, 
ztrácí zákazník jakékoliv eventuální 
nároky.

• USKLADNĚNÍ
Aby se zabránilo škodlivým vlivům, 

je před dlouhodobějším uskladněním 
třeba učinit následující opatření:

Ochrana pomocí suchého, 
prodyšného a pro prach 
nepropustného obalu (pytlík z umělé 
hmoty se sušícími prostředky a 
indikátory vlhkosti).

Místo uskladnění musí být 
chráněno před otřesy, vodou a 
teplotními výkyvy. Škody vzniklé 
vlivem nevhodné přepravy, 
nevhodného uskladnění nebo uvedení 
do provozu jsou prokazatelné, a tudíž 
nepodléhají nároku na reklamaci. 

• OBLAST POUŽITÍ
Spínač slouží k řízení zpomaleného 

spouštění a doběhu ventilátoru, resp. 
ventilačního zařízení v přípustném 
rozsahu na základě údajů specifických 
pro dané zařízení.

Pozor!
-Doběhový spínač typu ZNE smí 

být při použití víceotáčkového 
ventilátoru ELS-VE připojen pouze na 
nejvyšší daný výkonnostní stupeň. Při 
použití typu ZNE s více ventilátory 
musí být pro každý ventilátor použit 
zvláštní ZNE.

-Použití transformátorového 
regulátoru otáček (TSW a ESA/ESU) 
není povoleno.

Obr. 1
Obr. 2

OPERATION AND INSTALLATION
INSTRUCTION NO. 90 562.002

To ensure safety it is absolutely neces-
sary that the following instructions are
thoroughly read and observed.

RECEIPT
Please check delivery immediately on
receipt for correctness and damage. If
damaged, please notify forwarding
agent immediately. In case of delayed
notification, any possible claim may
be void.

STORAGE
When storing the following steps are
to be taken to avoid damaging influ-
ences: air- and dustproof packing
(plastic bags with drying agent and
moisture indicators). The storage pla-
ce must be water proof, vibration-free
and free of temperature variations.
When transshipping (especially over
longer distances) check if the packing
is adequate for way and manner of
transportation. Damages due to im-
proper transportation, storage or put-
ting into operation are detectable and
are not liable for warranty.

NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILI-
SATION Nr.: 90 562

Il est important de lire et de respecter
l'ensemble des prescriptions suivan-
tes, pour le bon fonctionnement de l'-
appareil et la sécurité des utilisateurs.

RECEPTION
Dès réception, vérifier l'état et la con-
formité du matériel commandé. En
cas d'avaries, des réserves doivent
être portées sur le bordereau du
transporteur. Elles doivent être préci-
ses, significatives, complètes et confir-
mées dans les 3 jours par lettre recom-
mandée.
Attention: le non-respect du délai
peut entraîner le rejet de la réclamati-
on.

STOCKAGE
En cas de stockage prolongé, il ap-
partient de prendre les mesures sui-
vantes pour éviter tout dommage:
placer l'appareil dans un endroit sec à
l'abri des poussières, envelopper l'ap-
pareil avec une housse étanche aux
poussières dans laquelle sera placée
un agent déshydratant avec indicateur
d'humidité.
Le matériel est à stocker dans un en-
droit abrité de l'eau, exempt de variati-
ons de température et de vibrations.
Les dommages dus à de mauvaises
conditions de transport, à des stocka-
ges défectueux ou à une utilisation an-
ormale sont sujets à vérification et con-
trôle et entraînent la suppression de
notre garantie.

DOMAINE D’UTILISATION
Le ZNE permet le démarrage différé et
la temporisation d’un ventilateur ou
d’un appareil de ventilation dans la limi-
te du courant maximum.
L Attention!
- Une minuterie électronique ZNE ne

permet de commander qu'un seul
ventilateur, sur les installations à plu-
sieurs ventilateurs, utiliser impérati-
vement une ZNE par appareil.
En cas d'utilisation d'une minuterie
électronique ZNE avec un ventila-

Bild 1 / Fig. 2

Bild 2 / Fig. 2
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-ochranný řídící impulz není 
možný.

Je koncipován pro montáž v 
podomítkových krabicích za spínači. 
Při provozu za ztížených podmínek, 
jako např. vysoká vlhkost, delší doba 
nečinnosti, těžké znečištění, nadměrné 
zatížení kvůli klimatickým vlivům 
(např. provozní teploty vyšší než 40°
C), stejně jako technické a elektronické 
vlivy, je nutná konzultace s výrobcem a 
schválení daného použití, neboť 
sériové provedení se k tomu za daných 
okolností nehodí. Použití v rozporu s 
určením přístroje je nepřípustné!

• ÚDAJE O VÝKONU
Aby bylo dosaženo požadovaných 

výkonnostních vlastností, je nutné 
zajistit řádnou montáž a správně 
provedenou elektrickou instalaci.

• TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napětí 230 V, 1, 50/60 Hz
Max. proud 0,8 A
Min. proud 0,05 A
Krytí IP 40

Zpomalené spouštění         0 až 45 sek.
(tovární nastavení 45 sek.)
Doběh       0 až 21 min.
(tovární nastavení ca. 6 min.)

• ODOLNOST A 
VYZAŘOVÁNÍ

ZNE je zkoušen následovně:
odolnost podle
EN 61000-4-2: 1995 + A1:1998 + 
A2: 2001;
EN 61000-4-3: 1996 + A1:1998 + 
A2: 2001;
EN 61000-4-4: 1995 + A1:2001 + 
A2: 2001;
EN 61000-4-5: 1995 + A1:2001;
EN 61000-4-6: 1996 + A1:2001;
EN 61000-4-11: 1994 + A1: 2001
Vyzařování podle
EN 55014:2000 + A1: 2001
EN 55011:1998 + A1: 1999
EN 61000-3-2:2000.

OPERATION / USE
ZNE is for controlling the start delay
and the overrun time for a fan or a ven-
tilation unit within the permitted range
of its performance data.
L Attention!
- The electronic overrun timer may on-

ly be connected with multi-speed
ELS-VE fan units on the respective
highest speed level. If the ZNE is
used with several fans, a separate
ZNE must be installed per fan.

- The operation with transformer con-
troller (TSW and ESA/ESU) is not
permitted.

- Contactor control is not possible.
The ZNE is designed for installation in
single gang boxes behind switches.
When operating in hard conditions i.e.
high humidity, longer period of stand-
still, high pollution, excessive working
conditions through climate (e.g. surro-
unding temperatures > 40 °C) as well
as technical or electronic influences
further inquiery and release is neces-
sary as the standard product might not
be suitable. Not for use in any other
purpose.

ELECTRICAL DATA
To obtain the required technical fea-
tures correct installation and electrical
connection must be guaranteed.

TECHNICAL DATA:
Voltage: 230 V, 1~, 50/60 Hz
max. current: 0,8 A
min. current: 0,05 A
Protection to: IP 40
Optional delayed start: 0 to 45 sec.
(factory setting: 45 sec.)
Run on time: 0 to 21 minutes
(factory setting: 6 minutes)

RADIO SUPPRESION
The ZNE is certificated as follows:
Interference resistance to:
EN 61000-4-2:1995 +A1:1998 +A2
:2001;
EN 61000-4-3:1996 +A1:1998 +A2
:2001;
EN 61000-4-4:1995+A1:2001+A2
:2001;

teur ELS-VE à plusieurs vitesses, il
faut impérativement raccorder la
plus grande vitesse.

- L'utilisation de variateurs de vitesse
(TSW et ESA/ESU) n'est pas auto-
risée.

- La commande d'un relais n'est pas
possible.

La minuterie électronique ZNE est
conçue pour être montée dans une
boîte d'encastrement, derrière un inter-
rupteur. En cas d’utilisation sous condi-
tions sévères, par exemple forte hy-
grométrie, temps de pause importants,
ambiance poussiéreuse, ambiance tro-
picale (par exemple T° de l’air > 40 °C),
incidences techniques et électroma-
gnétiques particulières, il faut deman-
der l’accord du constructeur car cet
appareil de série n'est pas adapté. Une
utilisation autre que la ventilation n'est
pas autorisée!

PERFORMANCES TECHNIQUES:
Un montage selon les règles de l’art et
une installation électrique correcte
sont la garantie d’un bon fonctionne-
ment.

CARACTERISTIQUES TECHNI-
QUES:
Tension: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Courant max.: 0,8 A
Courant min.: 0,05 A
Protection: IP 40
Démarrage différé:0-45 sec.
(réglage d’usine: 45 sec.)
Temporisation à l’arrêt: 0-21 min.
(réglage d’usine: 6 min.)

ANTIPARASITAGE / PERTURBA-
TION DES RESEAUX
L’antiparasitage des ZNE est en confor-
mité avec les normes:
EN 61000-4-2:1995 +A1:1998 +A2
:2001;
EN 61000-4-3:1996 +A1:1998 +A2
:2001;
EN 61000-4-4:1995+A1:2001+A2
:2001;
EN 61000-4-5:1995 +A1:2001;
EN 61000-4-6:1996 +A1:2001;
EN 61000-4-11:1994 +A1:2001
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Použití příslušenství, které není 

doporučeno nebo nabízeno firmou 
HELIOS, je nepřípustné a vede v 
případě škody ke ztrátě nároku na 
záruku.

Použití v kombinaci s regulátorem 
otáček je nepřípustné.
DRUHY PROVOZU – PRINCIP 
FUNGOVÁNÍ
Přístroj může být provozován na 
základě stanovených požadavků 
následujícím způsobem:

• Zpomalené spouštění: jedná se 
o provoz s nebo bez 
zpomaleného spouštění možný 
na základě odpovídajícího 
kódování. Tovární nastavení má 
zpomalené spouštění ca. 45 sek. 
(vhodné např. v případě, kdy 
člověk vstupuje do koupelny 
pouze krátce a nechystá se ji 
použít).

• Doběh: aktivuje se manuálním 
uvedením ventilátoru do 
provozu (ovládání přes spínač/
vypínač, event. společně se 
světlem v případě místností bez 
oken). Po vypnutí se spustí 
automatický doběh (tovární 
nastavení: ca. 6 min.)

ZMĚNA PŘEDNASTAVENÝCH 
HODNOT
1. Zpomalené spouštění může být 

vypnuto nebo zapnuto pomocí DIP-
spínače S1.

2. Doběhová doba může být plynule 
nastavena pomocí potenciometru 
od 0 do 21 minut.

3. DIP-spínače S2-S4 nemají žádnou 
funkci!

Pozor:
před zahájením práce na přístroji je 
nutné odpojit ho od všech síťových 
zdrojů.
přístroj může být instalován a 
nastavován pouze autorizovaným 
odborníkem - elektrikářem.

EN 61000-4-5:1995 +A1:2001;
EN 61000-4-6:1996 +A1:2001;
EN 61000-4-11:1994 +A1:2001

Emitted interference to:
EN 55014:2000 +A1:2001
EN 55011:1998 +A1:1999
EN 61000-3-2:2000.

ACCESSORIES
The use of accessories not offered or
recommended by Helios is not permit-
ted and results in the loss of guarantee
in case of a damage.
The useage in combination with a
speed controller is not allowed.

CONTROL MODE – OPERATING
MODE

ZNE can be used according to the po-
sed demand as follows:
– Delayed start; operation with or

without delayed start can be cho-
sen by swithching the pins. The pre-
adjustement gives a delyed start of
approx. 45 sec. (e.g. desired if ba-
throom is entered shortly but not
used).

– Overrun time; starts automatically
by starting the fan maually. (on/off
switch, possibly together with the
light in rooms without windows. Af-
ter switching off the run on time
starts automatically. The pre-defi-
ned overrun time is 6 minutes.

CHANGE OF PRE-ADJUSTED
TIMES

1. The delayed start can be switched
on and off with the DIP-switch S1.

2. The run on time can be adjusted
stepless with the potentionmeter P1
from 0 to 21 minutes.

3. The dip switches S2-S4 are without
function!

L Attention:
– All work only if equipement is iso-
lated from the mains.

– All work must only be done by a
qualified electrician.

Antiparasitage des reseaux à
EN 55014:2000 +A1:2001
EN 55011:1998 +A1:1999
EN 61000-3-2:2000.

ACCESSOIRES
L'utilisation d'accessoires et d'équipe-
ments qui ne sont pas directement four-
nis ou conseillés par Helios n´est pas
autorisée. Nous déclinons toute res-
ponsabilité en cas de défaut consécutif
à leur utilisation.
L’utilisation conjointe avec un régula-
teur de vitesse n’est pas admise.

MODES DE FONCTIONNEMENT
Selon les exigences, l’appareil peut
fonctionner selon les modes suivants:
– Démarrage différé; possibilité d’un

démarrage direct ou différé selon le
réglage des codes. Le réglage d’usi-
ne prévoit un démarrage différé de
45 sec. (par ex. quand on entre
quelques instants dans une pièce
sans l’utiliser ).

– Temporisation à l’arrêt; s’enclen-
che à la mise en route manuelle du
ventilateur (par interrupteur mar-
che/arrêt, évent. couplé à l’éclaira-
ge dans les pièces borgnes). La
temporisation automatique s’en-
clenche à l’arrêt du ventilateur.
Réglage d’usine: 6 min.

MODIFICATION DES REGLAGES
D’USINE (Codes)

L’appareil est équipé d’un switche à 4
codes. Se référer au tableau ci-contre
pour modifier le réglage.
1. Le démarrage différé peut être ac-

tivé ou désactivé avec l'interrupteur
DIP (S1)

2. La temporisation à l'arrêt est réglée
avec le potentiomètre (P1) de 0 à
21 minutes.

3. Le l'interrupteur DIP (S2-S4) n’a pas
de fonction!

L Attention:
– Tous les travaux doivent être ef-
fectués hors tension.

– Le branchement électrique et les
réglages doivent être effectués
par un électricien qualifié.
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INSTALACE
Elektrické připojení se provádí 

podle schématu zapojení SS-477.1.
Při montáži do podomítkové 

krabičky za spínačem (obr. 2) je třeba 
dbát na umístění kabelu, aby nebyl 
poničen a nebyla tak poškozena 
izolace.

• Přístroje, které mají poškozený 
kabel nebo kryt, nesmí být 
instalovány.

• Kryt se nesmí otevírat; jeho 
otevření vede ke ztrátě nároku 
na záruku.

PORUCHY FUNKCE
Elektronické řízení je provedeno na 

základě nejnovějších odpovídajících 
předpisů a je důkladně přezkoušeno. 
Vyskytují-li se přesto poruchy funkce, 
je třeba postupovat následujícím 
způsobem:

1. Prověřit správnost 
elektrického zapojení.

2. Vypnout spínač a pojistku 
a bez napětí zapnout. Poté pojistku 
znovu zapnout.

3. Nedojde-li na základě 
těchto dvou kroků k obnovení 
funkčnosti, je nutné přistroj poslat do 
zákaznického servisu firmy HELIOS. V 
žádném případě neprovádějte vlastní 
pokusy o opravu.

NÁROKY NA ZÁRUKU – 
PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ 
ODPOVĚDNOSTI

Nebudou-li dodržena uvedená 
doporučení, zaniká nárok na záruku a 
opravu ze strany firmy. Totéž platí pro 
žádosti o záruku od výrobce.

PŘEDPISY – SMĚRNICE
Při řádné instalaci a provozu na 

základě předpisů odpovídá přístroj ke 
dni jeho výroby platným předpisům a 
směrnicím. 

INSTALLATION
Electrical connection according to wi-
ring diagram SS-477.1

When installing behind a light switch
(fig. 2), care must be taken that no ca-
ble get squeezed and its insulation
damaged.

L If any damage is noted the item
must not be installed.
The casing must not be opened,
otherwise the guarantee will be get
void.

MALFUNCTION
The electronic controller is carried out
under the latest regulations and accor-
dingly testet in detail. In spit of that if
you have a problem follow the proce-
dure below.

1. Check electrical connections.
2. Isolate and then rconnect to reset

the timer.
3. If the error cannot be cleared the

equipement should be returned to
Helios. Repair experiments should
be done in no case.

WARRANTY – EXCLUSION
OF LIABIAITY

If the preceeding instructions have not
been observed all warranty claims
and accommodation treatment are
excluded. This also applies to any lia-
bility claims on the manufacturer.

REGULATIONS – PRINCIPLES
When installed correctly used inten-
dendly the product is at the manufac-
turing date in compliance with appli-
cable European standards and
regulations.

INSTALLATION
L’installation doit se faire selon le sché-
ma de branchement SS-477.1.

En cas de montage en boîte d’encast-
rement derrière l’interrupteur (photo 2),
vérifier le bon positionnement du câble
(pas de pincement, isolation intacte).
L Ne pas installer l’appareil si le
câble ou le boîtier sont endom-
magés.
Ne pas ouvrir le boîtier; le non-res-
pect de cette consigne entraîne la
suppression de notre garantie.

CAUSES DE PANNES
La minuterie est conforme aux derniè-
res normes en vigueur (mars 94) et te-
stée selon celles-ci :

1. Vérifier le branchement électrique.
2. Couper le courant au fusible princi-

pal puis remettre sous tension.
3. Si la panne subsiste, renvoyer

l’appareil au service après-vente
HELIOS.
Ne tenter aucune réparation.

DEMANDE DE GARANTIE –
RESERVES DU CONSTRUCTEUR

En cas de non-respect des indicati-
ons précédentes, toute demande de
remplacement ou de réparation à titre
gratuit sera déclinée. Il en sera de mê-
me pour toute implication de res-
ponsabilité du fabricant.

REGLEMENTATIONS - NORMES
Cet appareil est conforme aux direc-
tives CE en vigueur le jour de sa
fabrication sous réserve d'une utilisa-
tion appropriée.
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sw
ws
br
bl

EV – sekundy                            NA – minuty                                        IT hodiny                                  EI - minuty
         zpožděné zapnutí                      doběh                                            intervalové časy                          spínací čas

ZNE / ZNI

L
N

PE

sw - schwarz / černá
ws - weiß / bílá
br - braun / hnědá
bl - blau / modrá

ZNE / ZNI

DIP-
Spínač

S1
0
1

EV NA

45
--

0-21

DIP - Spínač

S2 S3 S4 IT EI
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

0
4
4
8
12
12
24
24

0
5
10
10
20
40
40
80

min. max.1

off / 0

on / 1

2 3 4

S1 - S4

0-21

SS-477.1




