
Elektrisch aansluiten van uw ventilator

Afb. 1

Afb. 2

De modellen met 2-toeren motor zie afb. 1: 
(WGL-100/125   *   WGL-150   *   WGL-200)

Bovenaan ziet u de bedrading die vanuit de ventilator op de kroonsteen 
is aangesloten, hier hoeft u niks aan te doen.

De bedrading die u aansluit op de kroonsteen:
• Blauw = nuldraad: Links (aan de andere kant van de witte)
• Bruin of Zwart (als u er een stekker aan zet is het vaak een bruin 

draad. Als u een schakeldraad gebruikt, vanaf bijvoorbeeld het licht 
doorgetrokken, dan is deze Zwart):  
Midden (LA = hoge stand) OF Rechts (LB = lage stand) 
  
(In Afb. 1 hebben wij hem aangesloten in de hoge stand)

BELANGRIJK: 
• LA is hoge toeren, LB is lage toeren. Nooit stroom zetten op LA en LB 

tegelijk, Hiermee gaat de ventilator onherstelbaar kapot.
• In het witte kunststof zijn ook letters gedrukt, deze hebben niks te 

maken met de aansluiting dus deze kunt u negeren. (onder rode kruis 
in Afb.1)

Optie: u kunt ook een 2-standen schakelaar aansluiten, raadpleeg dan 
de handleiding van zowel de regelaar als de ventilator voor de correcte 
aansluiting.

De modellen met nalooptimer zie afb. 2:
(WGL-100/125-T & WGL-150-T)

De bedrading die u aansluit (oranje omcirkeld):
• Zwart = schakeldraad: (LT) Links, deze komt bijv. vanaf uw 

lichtschakelaar (via de lamp)
• Bruin = vaste voeding: (L) Midden
• Blauw = nuldraad: (N) Rechts

Verdere aandachtspunten:
• De nalooptimer kan versteld worden door het stelschroefje in het 

blauwe blokje (blauw omcirkeld) te draaien m.b.v. een platte 
schroevendraaier.

• U kunt gemakkelijk de gewenste stand (hoge of lage stand) instellen 
door het schuifknopje (geel omcirkeld)

U heeft gekozen voor een Whisper ‘Gold Line’ buisventilator, een hele goede keuze! Bij elke ventilator zit een 
uitgebreide handleiding in de doos bijgevoegd. Het is aan te raden om deze handleiding goed door te lezen 
alvorens u de ventilator installeert. Om u te helpen geven wij hieronder extra uitleg met ondersteunende 
afbeeldingen voor optimale prestatie van het apparaat. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

Extra uitleg Whisper ‘Gold Line’ buisventilatoren
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