
Instrukcja obs³ugi

2009

VUT EHVUT EH



2

SPIS TREŒCI

VUT EHVUT EH

1.Wstêp
2.Przeznaczenie
3.Komplet wyposa¿enia
4.Charakterystyka techniczna
5.Schemat oznaczenia referencyjnego instalacji
6.G³ówne parametry i wymiary
7.Wymogi bezpieczeñstwa
8.Konstrukcja i zasada dzia³ania
9.Monta¿ konstrukcji
10.Monta¿ i przygotowanie do pracy
11.Odprowadzenie kondensatu
12.Schemat pod³¹czenia sieciowego
13.Zasada dzia³ania
14.Sterowanie
15.Tablica sterownicza LCD
16.Programowanie pracy z u¿yciem tablicy sterowniczej LCD
17.Status b³êdu miêkkiego
18.Konserwacja
19.Wykrywanie i usuwanie usterek
20.Œrodki ostro¿noœci w zakresie przechowywania urz¹dzenia
21.Gwarancje producenta
22.Œwiadectwo odbioru
23.Œwiadectwo dostêpu
24.Kupon serwisu gwarancyjnego

Strona 3
Strona 3
Strona 3
Strona 4
Strona 4
Strona 4
Strona 6
Strona 7
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 18
Strona 19
Strona 29
Strona 30
Strona 31
Strona 32
Strona 32
Strona 33
Strona 34
Strona 34



Urz¹dzenie „VUT…EH” o maksymalnej wydajnoœci 350, 500, 530, 600 m /h z podgrzewaczem
elektrycznym zosta³o przeznaczone do dokonywania ci¹g³ej wymiany powietrza w lokalach
mieszkalnych i u¿ytku publicznego (domy mieszkalne, biura, hotele, kawiarnie, sale konferencyjne i
inne pomieszczenia wentylowane mechanicznie jak równie¿ do wykorzystywania ciep³a powietrza
wyci¹gowego z pomieszczeñ w celu ogrzewania oczyszczonego powietrza nawiewanego z zewn¹trz.
Urz¹dzenie „VUT…EH” zosta³o wyprodukowane zgodnie z CE.
Urz¹dzenie „VUT…EH” stanowi instalacjê maj¹c¹ na celu oszczêdnoœæ energii cieplnej na drodze
ciep³a i jest jednym z elementów technologii energooszczêdnych w pomieszczeniach.
Do dalszego podgrzewania powietrza wykorzystuje siê nagrzewnica. Urz¹dzenie „VUT…EH” nie mog¹
byæ u¿ywane oddzielnie. T³oczone powietrze nie mo¿e zawieraæ mieszanin palnych lub wybuchowych,
oparów chemicznych, py³u, sadzy lub nie mo¿e wystêpowaæ w medium formuj¹cym substancje
szkodliwe (œrodki toksyczne, py³, bakterie chorobotwórcze), substancjach lepkich, materia³ach
w³óknistych.
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Komplet wyposa¿enia obejmuje:
Urz¹dzenie „VUT…EH” 1 szt.
Zdalne sterowanie 1 szt. (d³ugoœæ przewodu po³¹czeniowego L=10 m)
Instrukcja obs³ugi 1 szt.
Skrzyka opakowaniowa 1 szt.

3

PRZEZNACZENIE

KOMPLET
WYPOSA¯ENIA

Niniejsza instrukcja obs³ugi stanowi czêœæ integraln¹ z opisem technicznym i instrukcj¹ obs³ugi,
paszportem oraz informacjami na temat instalacji i monta¿u.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep³a VUT…EH” z serii „VENTS”
(dalej zwana urz¹dzeniem VUT…EH).

WSTÊP

VUT EHVUT EH
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Urz¹dzenie „VUT…EH” stosuje siê w przestrzeniach ograniczonych w temperaturze pokojowej
od +1°C do 50°C. Urz¹dzenie „VUT…EH stanowi wyposa¿enie klasy 1 w odniesieniu do ochrony
przed pora¿eniem elektrycznym.
Pod wzglêdem typu dostêpu do czêœci niebezpiecznych i ochrony przed intruzj¹ wody
- silniki wykorzystywane w urz¹dzeniu VUT…EH mog¹ byæ powi¹zane z urz¹dzeniami o stopniu
ochrony IP 44 (ochrona przed cia³ami o wymiarach wiêkszych lub równych 1.0 mm, bryzgoodporne)
- urz¹dzenie VUT…EH zainstalowane w ruroci¹gu mo¿e byæ powi¹zane z urz¹dzeniami o stopniu
ochrony IP 22 (ochrona przed cia³ami o wymiarach wiêkszych ni¿ 12.5 mm, chronione przed pionowo
spadaj¹cymi kroplami wody, gdy obudowa jest nachylona pod k¹tem 15°).

CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA

VUT XXX E H
Typ urz¹dzenia

VUT-wentylacja z odzyskiem ciep³a

zakres wydajnoœci m /h;

(150-350), (300-500), (340-530), (350-600)

E- silnik elektryczny

Rozmieszczenie rur rozga³êŸnych

H- poziome
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Przyk³ad oznaczenia referencyjnego:
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep³a o zakresie wydajnoœci 150-350 m /h, z podgrzewaczem
elektrycznym i rurami rozga³êŸnymi rozmieszczonymi poziomo: „VENTS VUT 350 EH”.
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SCHEMAT
OZNACZENIA

REFERENCYJNEGO
INSTALACJI

G£ÓWNE
PARAMETRY
I WYMIARY

G³ówne wymiary urz¹dzenia „VUT…EH” odpowiadaj¹ wartoœciom podanym w tabeli 1 i na rysunku 1.
G³ówne parametry oraz charakterystyka ciep³a i dynamiki zosta³y przedstawione w tabelach 2 i 3.

VUT EHVUT EH
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Tabela 3

150-350 230 260 13/1,2 1150 61-70 45

300-500 230 300 1100 58-68 45

340-530 230 300 1100 58-68 45

350-600 230 390 55-65 45

Wydajnoœæ,
m /h3

Ciœnienie,
Pa

Napiêcie
zasilania

V przy 50 Hz

Maks. moc
wentylatorów,

W

Pr¹d nagrz./pr¹d
wentyl., A

Czêstotliwoœæ
obrotów
obr./min

Poziom
ha³asu,
dBA,3m

Wydajnoœæ
odzysku, %

Waga,
kg

200-300

250-350

250-350

250-350

24-45

28-47

28-47

32-48

2000

3000

4000

4000

Maks. moc
nagrzewnicy,

W

13/1,35

19/1,35

19/1,72 1350

Rys.1

Typ
Wymiary, mm nie wiêksze ni¿

VUT 350 EH 996 1057403 554954 497 235125 100 111

VUT 500 EH 150

VUT 530 EH 160

VUT 600 EH 200

Tabela 1

A EB FC G ID H K

996 1057403 554954 497 235100 111

996 1057403 554954 497 235100 111

996 1057403 554954 497 235100 111

Tabela 2

VUT 350 EH

VUT 500 EH

VUT 530 EH

VUT 600 EH

VUT 350 EH

VUT 500 EH

VUT 530 EH

VUT 600 EH

Typ

Typ
Œrednica
ko³nierza,

mm

125 2,2 25 25

150

160

200

2,2

2,2

2,2

50 25

80 25

100 25

VUT EHVUT EH

Przestrzeñ
miêdzy p³ytami
rekuperatora

Strata
ciœnienia na

rekuperatorze

Gruboœæ
izolacji
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Pod wzglêdem ochrony przed pora¿eniem elektrycznym urz¹dzenie “VUT...EH” nale¿y do urz¹dzeñ o

pierwszej klasie izolacji. Urz¹dzenie “VUT…EH” powinno byæ uziemione. Stopieñ ochrony przed

dostêpem do czêœci niebezpiecznych i penetracj¹ wody to IP 22. Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia

„VUT…EH” do zasilania nale¿y upewniæ siê, ¿e nie ma widocznych uszkodzeñ jak równie¿ ¿e nie ma

obiektów zewnêtrznych, które mog¹ uszkodziæ ³opatki ko³a napêdzaj¹cego w obudowie.

Pod³¹czenia urz¹dzenia VUT…EH dokonuje wykwalifikowany elektryk maj¹cy pozwolenie na

wykonywanie tego typu prac.

WYMOGI
BEZPIECZEÑSTWA

UWAGA
!

UWAGA
!

ZAKAZ

Instalacji, konserwacji, pod³¹czenia i naprawy urz¹dzenia „VUT…EH” nale¿y dokonywaæ wy³¹cznie
po jego roz³¹czeniu od sieci zasilaj¹cej.

Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia „VUT…EH” do pracy z wybuchowymi mieszaninami wêgla i powietrza.

Korzystania z urz¹dzenia VUT…EH w temperaturach przekraczaj¹cych temperatury okreœlone w
instrukcji obs³ugi oraz w miejscach, w których obecne s¹ agresywne zanieczyszczenia w powietrzu
oraz œrodowisku wybuchowym, jest zabronione.
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KONSTRUKCJA
I ZASADA
DZIA£ANIA

Urz¹dzenie VUT…EH dzia³a w oparciu o nastêpuj¹c¹ zasadê:

Czyste zimne powietrze przep³ywa z zewn¹trz przez kana³y powietrzne do urz¹dzenia VUT…EH,
nap³ywaj¹ce powietrze filtrowane jest w filtrze, nastêpnie powietrze przechodzi przez wymiennik ciep³a i
przy pomocy wentylatora nawiewnego wyrzucane jest przez kana³y powietrzne do pomieszczeñ.

Zanieczyszczone powietrze z pomieszczeñ wyp³ywa przez kana³y powietrzne do urz¹dzenia „VUT…EH”.
Powietrze dop³ywaj¹ce filtrowane jest w filtrze, nastêpnie przechodzi ono przez wymiennik ciep³a i przy
pomocy wentylatora wyci¹gowego wyrzucane jest przez kana³y powietrzne.

W wymienniku energia cieplna ciep³ego brudnego powietrza, pochodz¹cego z pomieszczenia, oddawana
jest do czystego zimnego powietrza, pochodz¹cego z zewn¹trz, (przy czym, strumienie powietrza nie
mieszaj¹ siê).

Zapewnia to zmniejszenie strat energii cieplnej, prowadz¹c tym samym do obni¿enia kosztów
ogrzewania pomieszczeñ w okresie zimowym.

Urz¹dzenie „VUT…EH” stanowi ramê, sk³adaj¹c¹ siê z 4 p³yt warstwowych o gruboœci 25 mm,
przymocowanych do siebie. Trzywarstwowe p³yty stanowi¹ konstrukcjê sk³adaj¹c¹ siê z dwóch
ocynkowanych blach, pomiêdzy którymi znajduje siê materia³ izolacyjny (bawe³na silikatowa).

W konstrukcji wystêpuj¹ mo¿liwe do szybkiego zdjêcia panele serwisowe 14 w celu przeprowadzania
napraw i rutynowych konserwacji, wyposa¿one w specjalne uszczelnienie. Œcianki boczne 13, na
zewnêtrznej stronie œcianki zamontowana jest skrzynka zaciskowa 15. W skrzynce zaciskowej znajduje
siê listwa przy³¹czeniowa (nie jest pokazana na rysunku 2), z której wyprowadzone s¹ przewody
sterowania.

Na wewnêtrznej stronie pokrywy skrzynki przy³¹czeniowej znajduje siê rysunek schematu pod³¹czenia.

VUT EHVUT EH
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Podstawowy monta¿ urz¹dzenia obejmuje zewnêtrzny sterownik 9, pod³¹czony poprzez kabel
komunikacyjny 12 do uk³adu sterowania wewn¹trz korpusu.

Dwa wentylatory o przep³ywie promieniowym z ³opatkami wirnika odgiêtymi w ty³ oraz
bezobs³ugowy silnik elektryczny z zewnêtrznym wirnikiem i wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym.

Wymiennik p³ytowy krzy¿owy 3. Wymiennik ciep³a mo¿na wymieniæ na blok letni, gdy odzysk
ciep³a nie jest wymagany. Podgrzewacz elektryczny wyposa¿ony jest w ochronê przed
przegrzaniem: termostat na 50°C, uruchamiany automatycznie przy zmniejszeniu wartoœci
progowej temperatury i wy³¹czniku termicznym na 90°C z rêcznym restartem w czasie naciskania
przycisku „RESET”.
Dwa filtry: do powietrza nawiewnego 4 (filtr dok³adnego oczyszczania EU7) oraz do powietrza
wyci¹gowego 5 (filtr wstêpny EU3 lub Eu4).
Filtry powietrza nawiewnego zapobiegaj¹ przedostawaniu siê zanieczyszczeñ z powietrza
zewnêtrznego do pomieszczeñ jak równie¿ u¿ywa siê ich do ochrony czêœci instalacyjnych przed
zanieczyszczeniem.
Filtry powietrza wyci¹gowego przeznaczone s¹ do ochrony czêœci instalacyjnych przed
zanieczyszczeniem. Komunikat o koniecznoœci wymiany filtra wyœwietla siê poprzez wskaŸnik
œwietlny na tablicy zdalnego sterowania.

Podczas pracy wymiennika ciep³a pojawiæ siê mo¿e kondensat, kondensat gromadzi siê na tacy i
usuwany jest z instalacji dziêki odprowadzaj¹cej rurze rozga³êŸnej 6.

VUT EHVUT EH
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Rys.2

1. Wentylator powietrza nawiewnego
2. Wentylator nawiewny
3. Wymiennik ciep³a
4. Filtr powietrza nawiewnego
5. Filtr powietrza usuwanego
6. Rura odprowadzaj¹ca kondensat
7. Podgrzewacz elektryczny
8. Zawór obejœciowy-by pass
9. Zdalne sterowanie
10. Korpus

SCHEMAT
KONSTRUKCJI
URZ¥DZENIA
VUT…EH

11. Zbiornik gromadz¹cy kondensat
12. Kabel komunikacyjny
13. Œcianki boczne
14. Szybko zdejmowalne panele
15. Skrzynka przy³¹czeniowa

1

2

34 5

6 78 910 15

14

11

13

12

z pomieszczenia

do pomieszczenia

z zewn¹trz

na zewn¹trz

VUT EHVUT EH



10

Urz¹dzenie „VUT…EH” zostanie zamontowane w taki sposób, aby zapewniæ swobodê wykonywania
konserwacji lub napraw. Instalacja mo¿e byæ zawieszona na prêcie gwintowanym, przymocowanym
ko³kiem gwintowanym (rys. 3). Mo¿e byæ przymocowana solidnie do powierzchni poziomej (rys. 4).

PROCEDURY
MONTA¯U I

USTAWIANIA

Aby osi¹gn¹æ najlepszy rezultat urz¹dzenie „VUT…EH” zaleca siê zainstalowaæ w taki sposób, aby
zapewniæ minimum 1 m kana³u poprzecznego z przodu i za instalacj¹. Je¿eli urz¹dzenie „VUT…EH”
zosta³o zainstalowane na wlocie/wylocie kana³u powietrznego, zostanie ono wyposa¿one w kratkê
lub inne urz¹dzenie (wymiar oczka kratki nie wiêkszy ni¿ 12.5 mm) uniemo¿liwiaj¹ce swobodny
dostêp do wentylatorów urz¹dzenia „VUT…EH”

Rys.4

Rys.3

VUT EHVUT EH
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Po monta¿u urz¹dzenie „VUT…EH” nale¿y pod³¹czyæ do uk³adu odprowadzania skroplin zgodnie
z rys. 5. Urz¹dzenie nale¿y zainstalowaæ tak, by strona rekuperatora z rur¹ odprowadzaj¹c¹ kondensat
zosta³a zainstalowana 1-3 stopnie ni¿ej ni¿ strona przeciwna. Nale¿y pod³¹czyæ rurê odga³êŸn¹ (1),
syfon (3) i uk³ad kanalizacyjny (5) stosuj¹c rury (metalowe z tworzywa sztucznego lub gumowe).
Nachylenie rur (2, 4) bêdzie wynosiæ nie mniej ni¿ 3 stopnie (1 metr rury powinien byæ nachylony 55
mm ku do³owi).
Przed za³¹czeniem rekuperatora, nale¿y uk³ad nape³niæ wod¹ (syfon bêdzie stale nape³niony wod¹).
Nale¿y zapewniæ dobry przep³yw wody przez uk³ad kanalizacyjny, w innym wypadku nast¹piæ mo¿e
zalanie pomieszczeñ w czasie pracy rekuperatora. Uk³ad odprowadzania kondensatu nale¿y
wykorzystywaæ w pomieszczeniach o temperaturze powy¿ej 0°C!. Je¿eli temperatura spadnie poni¿ej
0°C, uk³ad odprowadzania kondensatu nale¿y izolowaæ cieplnie specjalnym materia³em i wyposa¿yæ w
urz¹dzenia ogrzewaj¹ce. Wymiary do wyboru syfonu (zgodnie z rys. 5).

A = 120 mm
B = 60 mm

ODPROWADZENIE
KONDENSATU

Rys.5
A

B

1

2

3

4

53

VUT EHVUT EH
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Wydajnoœæ urz¹dzenia VUT…EH mo¿na okreœliæ na podstawie wartoœci temperatury dziêki
nastêpuj¹cemu wzorowi (wartoœci wydajnoœci odzysku ciep³a dla ró¿nych trybów pracy urz¹dzenia
VUT…EH s¹ zmienne i zale¿¹ od sk³adu powietrza wlotowego, jego wilgotnoœci, itd).
Rys. 3

Gdzie:
t temperatura powietrza nawiewanego na wylocie wymiennika ciep³a
t - temperatura powietrza nawiewanego na wlocie wymiennika ciep³a
t temperatura powietrza wyci¹gowego na wlocie wymiennika ciep³a (K ) ,
Stosuj¹c powy¿szy wzór i znaj¹c wydajnoœæ wymiennika ciep³a (mo¿liwe jest obliczenie temperatury
powietrza nawiewanego na wylocie wymiennika (t ).
Na przyk³ad:
Je¿eli wydajnoœæ odzysku ciep³a K (wydajnoœæ wymiennika ciep³a) wynosi:
K = 63%
Temperatura powietrza nawiewanego na wlocie wymiennika ciep³a t wynosi
t = 7°C
Temperatura powietrza wyci¹gowego na wlocie wymiennika ciep³a t wynosi
t = 24°C
to zgodnie z powy¿szym wzorem otrzymamy:
t = t + K (t-t) = 7 +0,63 (24-7) = 17,7
Tym samym, temperatura powietrza nawiewanego t na wylocie wymiennika ciep³a wyniesie:
T = 17,7°C
W zwi¹zku z tym zimne powietrze nawiewane zostaje podgrzane w wymienniku ciep³a z temperatury
oko³o 7°C do temperatury 17,7°C.

1

2

3 ef

1

ef

ef

2

2

3

3

1
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SCHEMAT
POD£¥CZENIA
INSTALACJI
DO SIECI

Pod³¹czenie urz¹dzenia „VUT…EH” do elektrycznej sieci jednofazowej nale¿y wykonaæ przy pomocy
wy³¹cznika wbudowanego z przerw¹ miêdzy otwartymi stykami nie mniejsz¹ ni¿ 3 mm na wszystkich
biegunach.
Urz¹dzenie „VUT…EH” nale¿y pod³¹czyæ do obwodu elektrycznego zgodnie z rysunkiem 6.

Rys.6

Gdzie:

Q1 - wy³¹cznik zewnêtrzny
X1 - Listwy zaciskowe do pod³¹czenia
przewodów obwodu elektrycznego
A1 - korpus instalacji

Wy³¹cznik zewnêtrzny Q1 nale¿y umieœciæ po to, by zapewniæ swobodny dostêp umo¿liwiaj¹cy
natychmiastowe wy³¹czenie instalacji.

Zalecany przekrój g³ównych przewodów miedzianych 2,5 mm.
Natê¿enie pr¹du znamionowego wy³¹czników automatycznych podane zosta³o w tabeli 4.

Tabela 4

Typ

16 À

16 À

25 À

25 À

Wartoœæ
referencyjna

VUT EHVUT EH

VUT 350 EH

VUT 500 EH

VUT 530 EH

VUT 600 EH

N
PE

L

Q1
A1

Õ1
L

N



Kolejnoœæ pod³¹czania/roz³¹czania instalacji

W³¹czyæ kabel zasilaj¹cy do obwodu 230V.
WskaŸnik wyœwietli logo „VENTS”, wskaŸniki LED nie pal¹ siê. Nale¿y nacisn¹æ przycisk „Power”,
wybraæ „On” i nacisn¹æ przycisk „Enter”. W miêdzyczasie zapali siê zielona LED, instalacja
uruchamia tryb pracy bie¿¹cej, a wskaŸnik tablicy zdalnego sterowania wyœwietli informacje
g³ównego okna roboczego.
Aby dokonaæ za³¹czenia nale¿y nacisn¹æ przycisk „Power”, wybraæ „On” i nacisn¹æ przycisk
„Enter”. Nastêpnie instalacja przechodzi do trybu dmuchania (miga zielona LED), a po up³ywie 2
minut wy³¹cza siê. Wyboru i modyfikacji trybów operacyjnych dokonuje siê przy u¿yciu
indywidualnie dostosowanego menu (zob. Poni¿ej)

Pod³¹czenie zdalnego sterowania
Aby pod³¹czyæ zdalne sterowanie konieczne jest:
1. Oddzielenie korpusu zdalnego sterowania poprzez naciœniêcie na koñcowe (górne i dolne)
czêœci korpusu.
2. Przepuszczenie kabla przez otwór produkcyjny tylnej pokrywy sterowniczej
3. Usuniêcie ochronnej izolacji kabla (20 mm)
4. Usuniêcie izolacji z³¹czy kablowych (6 mm)
5. Pod³¹czenie z³¹czy kablowych do wtyczki ³¹cz¹cej (1) zgodnie z oznaczeniem zastosowanym na
dr¹¿ku, zgodnie z kolorem z³¹cza:

ZASADA
DZIA£ANIA

Czarne z³¹cze ……..
Czerwone z³¹cze…....A
Zielone z³¹cze……....B
¯ó³te z³¹cze………....+

6. Przymocowanie kabla na podstawie przy u¿yciu zacisku (2)
7. Zatrzaœniêcie pokryw korpusu sterowniczego.

14 VUT EHVUT EH



STEROWANIEUrz¹dzeniem „VUT…EH” steruje siê przy u¿yciu tablicy zdalnego sterowania.
Fizyczne z³¹cze „zdalnego sterowania” jest realizowane przy pomocy cztero¿y³owego kabla
telefonicznego o d³ugoœci do 10 m. Wymiana danych dokonuje siê cyfrowo w oparciu
o standard Rs485.

1. System pozwala na regulacjê wydajnoœci wentylatorów nawiewowo-wyci¹gowych i posiada 3
stopniow¹ regulacjê prêdkoœci obrotowej:
- Pierwsza minimalna, wykorzystywana w weekendy i w czasie wakacji w pomieszczeniach
niepe³ni¹cych funkcji mieszkalnych lub w nocy w pomieszczeniach mieszkalnych.
- Druga normalna wentylacja
- Trzecia tryb wentylacji zintensyfikowanej, gdy wymagany jest dodatkowy przep³yw powietrza.

Mo¿liwoœci funkcjonalne

Rys.7

2

1

15VUT EHVUT EH



2. Czujniki temperatury umieszczone wewn¹trz instalacji bezpoœrednio pozwalaj¹, by uk³ad wybra³
najbardziej optymalny tryb operacyjny, aby utrzymaæ ustanowion¹ temperaturê kana³u.

3. Zdalne sterowanie wyposa¿one jest w czujnik temperatury, zapewniaj¹c tym samym utrzymanie
¿¹danej (ustawionej przez klienta) temperatury w pomieszczeniu wraz z wybran¹ moc¹ wentylatora
lub zgodnie z jednym z trybów wewnêtrznych. Dobór wymaganego trybu operacyjnego jak równie¿
wskazanie bie¿¹cych parametrów (temperatury wewnêtrznej, temperatury wymaganej, stopnia
prêdkoœci wentylatora, mocy podgrzewacza) ukazany jest na ekranie LCD.

4. Program optymalnej oszczêdnoœci oblicza moc podgrzewacza wymagan¹ do utrzymania stabilnej
temperatury pomieszczenia z dok³adnoœci¹ do 1°C, w miêdzyczasie moc podgrzewacza jest
regulowana z dok³adnoœci¹ do 1%.

5. Obecnoœæ zaworu powietrza (obejœciowego) pozwala na zabezpieczenie wymiennika ciep³a przed
zamarzniêciem w niskiej temperaturze powietrza wlotowego oraz w przypadku wentylacji bez trybu
ogrzewania. Je¿eli jest to konieczne, nie pozwala na wymianê ciep³a z powietrza wlotowego (tryb
pracy bez wymiennika ciep³a).

6. Program monitorowania stanu uk³adu wykrywa parametry pracy urz¹dzenia, a w razie zagro¿eñ
(przegrzanie podgrzewacza, krytyczny zator filtra, przerwanie przewodu komunikacyjnego) dokonuje
zatrzymania awaryjnego, zapewniaj¹c odpowiednie informacje na tablicy sterowniczej.

7. Zale¿nie od zestawu opakowaniowego, panel steruj¹cy pozwala sterowaæ urz¹dzeniami
pomocniczymi (podgrzewaczami kana³owymi, ¿aluzjami, urz¹dzeniami wyci¹gowo-nawiewnymi)
pod³¹czonymi do niego.
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1. Program licznika tygodni zosta³ przeznaczony do automatycznej zmiany parametrów, wstêpnie
ustawionych przez klienta (temperatura pomieszczenia, prêdkoœæ wentylatora) zale¿nie od dnia
tygodnia i bie¿¹cego czasu. W³aœciwoœæ ta dokonuje automatycznego prze³¹czenia poprzez
implementacjê trybu „dzieñ-noc” jak równie¿ trybu „dni robocze-weekendy” i mo¿e byæ ³atwo
zaprogramowana na ka¿dy dzieñ tygodnia.

2. Program licznika dni pozwala na automatyczne za³¹czenie uk³adu i jego wy³¹czenie w dowolnie
ustawionym czasie.

3. Wybór trybów pracy wymiennika ciep³a pozwala na najlepsz¹ implementacjê w³aœciwoœci
operacyjnych urz¹dzenia „VUT…EH” zale¿nie od pory roku „zima-lato”.

4. Aby zapewniæ nap³yw œwie¿ego powietrza nale¿y dokonaæ we w³aœciwym czasie wymiany filtra.
Uk³ad automatyki posiada funkcjê regulatora czasu wymiany filtra pozwalaj¹c na ustawienie
przedzia³u czasowego, po którego up³yniêciu aktywuje siê komunikat o koniecznoœci wymiany filtra.

System kontroli automatycznej urz¹dzenia zapewnia nastêpuj¹ce tryby wewnêtrzne:
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Tablica
sterownicza LCD

Rys.8

1

2

3 4 5 6 8

1. WskaŸnik ciek³o-krystaliczny
2. Czerwona LED podaje sygna³y o sytuacji awaryjnej lub nieprawid³owym funkcjonowaniu
(pali siê) lub o koniecznoœci wymiany filtra (miga)
3. Czujnik temperatury
4. Wybór pozycji przyciskiem „Up” w menu (ruch kursorem w górê) lub zwiêkszenie
bie¿¹cego parametru.
5. Wybór pozycji przyciskiem „Down” w menu (ruch kursorem w dó³) lub zmniejszenie
bie¿¹cego parametru.
6. Przycisk „Enter” - wybór parametru do modyfikacji lub przejœcie na ni¿szy poziom
(wejœcie w menu w oknie roboczym).
7. Przycisk „Escape” powrót do wy¿szego poziomu menu (wybór jêzyka interfejsu w
oknie roboczym)
8. Przycisk „Power” kontrola stanu urz¹dzenia
9. Zielona LED podaje sygna³y o stanie urz¹dzenia, (je¿eli pali siê za³¹czone, miga tryb
dmuchania TEH (kana³owego podgrzewacza elektrycznego), nie pali siê - wy³¹czone).

7

9
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PROGRAMOWANIE
PRACY PRZY
U¯YCIU TEBLICY
STEROWNICZEJ LCD

W czasie normalnej pracy urz¹dzenia g³ówne okno robocze wyœwietla siê na ekranie, a u¿ytkownik
uzyskuje dostêp do nastêpuj¹cych informacji:

Naciskaj¹c przycisk Escape przechodzi siê do trybu wyboru jêzyka interfejsu.
Doboru jêzyka dokonuje siê przy u¿yciu przycisków Up/Down. Zmiany jêzyka dokonuje siê naciskaj¹c
przycisk Enter.
W przypadku gdy ¿aden przycisk nie zosta³ naciœniêty przez 10 sekund jak równie¿ poprzez naciœniêcie
przycisku Escape, nastêpuje przejœcie do g³ównego okna roboczego bez zmiany jêzyka interfejsu.

Menu u¿ytkownika obejmuje dwa poziomy: „g³ówne menu” i „menu serwisowe”.

Mo¿liwe jest wejœcie do menu z g³ównego okna roboczego poprzez naciœniêcie przycisku Enter.
Przemieszczanie siê miedzy pozycjami nastêpuje przy u¿yciu przycisków Up/Down.
Mo¿liwy jest powrót do poprzedniego poziomu oraz wyjœcie z g³ównego okna roboczego dziêki
przyciskowi Escape. Mo¿liwe jest wejœcie do bie¿¹cej pozycji menu w celu zmiany wartoœci dziêki
naciœniêciu przycisku Enter.
G³ówne menu pozwala u¿ytkownikowi na zmianê „g³ównych” parametrów pracy urz¹dzenia „VUT…EH”.

Temperatura
pomieszczenia

Bie¿¹cy tryb pracy
wentylatora

Stopieñ czêstotliwoœci
obrotów

ZegarTemperatura regulacyjna
ustawiona przez u¿ytkownika
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Pozwala na zmianê wartoœci temperatury regulacyjnej (przy u¿yciu przycisków Up/Down).

„Ustawianie temperatury”

„Prêdkoœæ wentylatora”

Pozwala na zmianê stopnia prêdkoœci wentylatora przy u¿yciu przycisków Up/Down.
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Menu serwisowe pozwala u¿ytkownikowi wdro¿yæ i dostosowaæ w³aœciwoœci „serwisowe”

„Zegar i kalendarz”

Ustawianie daty i czasu wymagane jest do prawid³owej pracy „Licznika dni” oraz „licznika tygodni”.

Zmiany pozycji roku, miesi¹ca, daty, dnia, godziny, minut) dokonuje siê przy u¿yciu przycisku Enter.
Zmiana wybranej wartoœci pozycji nastêpuje po u¿yciu przycisków Up/Down.

„Regulator czasu wymiany filtra”

Pozwala u¿ytkownikowi okreœliæ up³yw czasu, po którym zdalne sterowanie prze³¹czy siê na „tryb
przypominaj¹cy” o wymianie filtra.
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Aby dokonaæ zmiany wartoœci up³ywu czasu nale¿y u¿yæ przycisków Up/Down.

Tablica przypominaj¹ca od czasu do czasu (przez krótki okres) zastêpuje „g³ówne okno robocze”, przy
czym w tym czasie miga czerwona LED. Aby dezaktywowaæ przypomnienie nale¿y przejœæ do menu
„regulator czasu wymiany filtra” i nacisn¹æ przycisk Enter.
Kolejne przypomnienie pojawi siê w okresie ustanowionym przez u¿ytkownika. W trybie
przypominaj¹cym urz¹dzenie dzia³a w ten sam sposób co w normalnym trybie pracy.

„Licznik dni”
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Wyboru zmiany pozycji (czasu za³¹czenia, czas wy³¹czenia, godzina, minuty) dokonuje siê u¿ywaj¹c
przycisku Enter.
Zmiany wybranej wartoœci pozycji dokonuje siê przy u¿yciu przycisków Up/Down.

„Licznik tygodni”

Pozwala u¿ytkownikowi ustawiæ czas za³¹czenia i czas wy³¹czenia urz¹dzenia „VUT…EH”. Gdy ten
tryb zostanie uruchomiony urz¹dzenie „VUT…EH” za³¹czy siê i wy³¹czy automatycznie w
ustanowionym czasie ka¿dego dnia i tym samym tryb ten zostanie dezaktywowany. Nastêpnie pozycja
„bie¿¹cego trybu pracy” g³ównego okna roboczego wska¿e symbol „D”, co oznacza dla u¿ytkownika,
¿e licznik dni zosta³ w³¹czony.

Pozwala u¿ytkownikowi ustawiæ program pracy urz¹dzenia „VUT…EH” na dowoln¹ liczbê dni
tygodnia. W momencie uruchomienia tego trybu, urz¹dzenie VUT…EH dokona zmiany prêdkoœci
wentylatora automatycznie (zgodnie z ustawionymi parametrami) oraz temperatury regulacyjnej w
ustawionym czasie w okreœlonych dniach tygodnia. Nastêpnie pozycja ”bie¿¹cy tryb pracy”
g³ównego okna roboczego wska¿e symbol „W”, który oznacza, ¿e licznik dni tygodnia jest w³¹czony.
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UWAGA
!

Licznik dni ma priorytet, oznacza to, ¿e gdy licznik dni jest w³¹czony, pozycja „trybu pracy
bie¿¹cej” g³ównego okna roboczego wska¿e symbol „D”.

Wyboru zmiany pozycji (dnia tygodnia, statusu licznika w bie¿¹cym dniu tygodnia on/off,
okresu pracy instalacji w tym trybie, temperatury regulacyjnej, prêdkoœci wentylatora)
dokonuje siê u¿ywaj¹c przycisku Enter.
Zmiany wybranej wartoœci pozycji dokonuje siê przy u¿yciu przycisków Up/Down.

Przyk³ad programowania pracy instalacji na okres tygodnia

Wymaga siê ustawienia nastêpuj¹cego harmonogramu pracy urz¹dzenia „VUT…EH”:

PONIEDZIA£EK
Od 8:00 do 23:00 ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê pomieszczenia na 24°C, œrednia prêdkoœæ
wentylatora nawiewowego; od 23:00 do 8:00 ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê pomieszczenia na
21°C, minimalna prêdkoœæ wentylatora nawiewowego.
WTOREK
Od 9:00 do 22:00 ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê pomieszczenia na 23°C, maksymalna prêdkoœæ
wentylatora nawiewowego; od 2:00 do 9:00 ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê pomieszczenia na
20°C, minimalna prêdkoœæ wentylatora nawiewowego.
ŒRODA
wykluczyæ
CZWARTEK
wykluczyæ
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PI¥TEK
Od 9:00 do 20:00 ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê pomieszczenia na 25°C, maksymalna prêdkoœæ
wentylatora nawiewowego; od 20:00 do 9:00 ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê pomieszczenia na 19°C,
minimalna prêdkoœæ wentylatora nawiewowego.
SOBOTA
wykluczyæ
NIEDZIELA
Wykluczyæ

Wejœæ do trybu programowania licznika dni tygodnia, wybraæ „on”, nacisn¹æ Enter (na ekranie pojawi
siê okno programowania dni tygodnia).

Programowanie trybów pracy na PONIEDZIA£EK:
W oknie wyboru dnia tygodnia w pierwszej linii nastawiæ „PONIEDZIA£EK” u¿ywaj¹c przycisków
Up/Down, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna stanu licznika w wybranym dniu
tygodnia).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ na „On”, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania czasu za³¹czania dziennego okresu pracy, druga linijka,
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ godzinê 08:00, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do
okna ustawiania ¿¹danej temperatury powietrza w pomieszczeniu w czasie „dnia”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ 24, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania prêdkoœci wentylatora nawiewowego w czasie „dnia”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ godzinê 08:00, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do
okna ustawiania ¿¹danej temperatury powietrza w pomieszczeniu w czasie „dnia”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ godzinê 23:00, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do
okna ustawiania ¿¹danej temperatury powietrza w pomieszczeniu w czasie „nocy”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ 21, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania prêdkoœci wentylatora nawiewowego w czasie „nocy”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ minimaln¹ prêdkoœæ (jeden wype³niony pasek), nacisn¹æ
Enter (kursor przemieszcza siê do okna wyboru dnia tygodnia, pierwsza linijka)

25VUT EHVUT EH



Programowanie trybów pracy na WTOREK:
W oknie wyboru dnia tygodnia w pierwszej linii nastawiæ „WTOREK” u¿ywaj¹c przycisków Up/Down,
nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna stanu licznika w wybranym dniu tygodnia).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ „On”, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania czasu za³¹czania dziennego okresu pracy, druga linijka,
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ godzinê 09:00, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do
okna ustawiania ¿¹danej temperatury powietrza w pomieszczeniu w czasie „dnia”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ 23, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania prêdkoœci wentylatora nawiewowego w czasie „dnia”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ maksymaln¹ prêdkoœæ (trzy wype³nione paski), nacisn¹æ
Enter (kursor przemieszcza siê do okna ustawiania czas za³¹czenia w czasie pracy nocnej, trzecia
linijka).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ godzinê 22:00, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do
okna ustawiania ¿¹danej temperatury powietrza w pomieszczeniu w czasie „nocy”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ 20, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania prêdkoœci wentylatora nawiewowego w czasie „nocy”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ minimaln¹ prêdkoœæ (jeden wype³niony pasek), nacisn¹æ
Enter (kursor przemieszcza siê do okna wyboru dnia tygodnia, pierwsza linijka)
Programowanie trybów pracy na ŒRODÊ:
W oknie wyboru dnia tygodnia w pierwszej linii nastawiæ „ŒRODÊ” u¿ywaj¹c przycisków Up/Down,
nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna stanu licznika w wybranym dniu tygodnia).
Programowanie trybów pracy na CZWARTEK:
W oknie wyboru dnia tygodnia w pierwszej linii nastawiæ „CZWARTEK” u¿ywaj¹c przycisków
Up/Down, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna statusu licznika w wybranym dniu
tygodnia).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ „Off”, nacisn¹æ Enter (kursor powraca do okna wyboru dnia
tygodnia, pierwsza linijka).
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Programowanie trybów pracy na PI¥TEK:
W oknie wyboru dnia tygodnia w pierwszej linii nastawiæ „PI¥TEK” u¿ywaj¹c przycisków Up/Down,
nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna stanu licznika w wybranym dniu tygodnia).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ „On”, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania czasu za³¹czania dziennego okresu pracy, druga linijka),
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ godzinê 09:00, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do
okna ustawiania ¿¹danej temperatury powietrza w pomieszczeniu w czasie „dnia”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ 25, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania prêdkoœci wentylatora nawiewowego w czasie „dnia”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ maksymaln¹ prêdkoœæ (trzy wype³nione paski), nacisn¹æ
Enter (kursor przemieszcza siê do okna ustawiania czasu za³¹czenia w czasie pracy nocnej, trzecia
linijka).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ godzinê 20:00, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do
okna ustawiania ¿¹danej temperatury powietrza w pomieszczeniu w czasie „nocy”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ 19, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna
ustawiania prêdkoœci wentylatora nawiewowego w czasie „nocy”).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ minimaln¹ prêdkoœæ (jeden wype³niony pasek), nacisn¹æ
Enter (kursor przemieszcza siê do okna wyboru dnia tygodnia, pierwsza linijka).
Programowanie trybów pracy na SOBOTÊ:
W oknie wyboru dnia tygodnia w pierwszej linii nastawiæ „SOBOTÊ” u¿ywaj¹c przycisków Up/Down,
nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna stanu licznika w wybranym dniu tygodnia).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ „Off”, nacisn¹æ Enter (kursor powraca do okna wyboru dnia
tygodnia, pierwsza linijka).
Programowanie trybów pracy na NIEDZIELÊ:
W oknie wyboru dnia tygodnia w pierwszej linii nastawiæ „NIEDZIELÊ” u¿ywaj¹c przycisków
Up/Down, nacisn¹æ Enter (kursor przemieszcza siê do okna stanu licznika w wybranym dniu
tygodnia).
U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nastawiæ „Off”, nacisn¹æ Enter (kursor powraca do okna wyboru dnia
tygodnia, pierwsza linijka).
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„Tryb pory roku”

W trybie pracy „z odzyskiem” (tryb „zimowy”) ¿aluzja jest zamkniêta, a powietrze nawiewne
przechodzi przez rekuperator. W przypadku zaistnienia niebezpieczeñstwa zamarzniêcia rekuperatora
(temperatura powietrza nawiewanego jest ni¿sza ni¿ -9°C) OBEJŒCIE dzia³a w trybie „otwarte-
zamkniête” (otwarte 5 min, zamkniête 25 min), tym samym wykluczaj¹c ryzyko zamarzniêcia
rekuperatora.
W trybie „bez odzysku” ¿aluzja obejœciowa jest stale otwarta (tryb „letni”).

Po naciœniêciu przycisku Power nast¹pi przejœcie do trybu za³¹czania/wy³¹czania urz¹dzenia
„VUT…EH”

Ten tryb stosuje siê wy³¹cznie w urz¹dzeniu „VUT…EH” z rekuperatorem i ¿aluzj¹ „OBEJŒCIOW¥”.
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U¿ywaj¹c przycisków Up/Down nale¿y wybraæ ¿¹dan¹ pozycjê, naciskaj¹c przycisk Enter, urz¹dzenie
„VUT…EH” zostanie odpowiednio za³¹czone lub wy³¹czone. W momencie za³¹czenia urz¹dzenia
„VUT…EH” wdro¿ony zostaje nastêpuj¹cy algorytm:
Rurowe podgrzewaczy elektrycznych wy³¹czaj¹ siê, wentylator prze³¹cza siê na ni¿sz¹ prêdkoœæ, tryb
„dmuchania TEH”. W tym czasie miga zielona LED. Tryb wymagany jest do wystudzenia kana³owej
nagrzewnicy i wykluczenia ryzyka uruchomienia czujników wy³¹cznika termicznego.

Po up³ywie 2 minut urz¹dzenie „VUT EH” wy³¹cza siê.

W przypadku uruchomienia jednego z dwóch (któregokolwiek) czujników wy³¹cznika termicznego jak
równie¿ w wypadku powstania zatoru w filtrze (uruchomienie przetwornika ró¿nicowego) lub w
przypadku usterki przewodu komunikacyjnego urz¹dzenie „VUT EH” przechodzi do trybu zatrzymania
awaryjnego „Przedmuch TEH” z zamkniêciem po dwóch minutach. Czerwona LED pali siê, a ekran
zdalnego sterowania wyœwietla komunikat o pojawieniu siê nieprawid³owoœci oraz jej Ÿródle:

lub

Aby dokonaæ za³¹czenia urz¹dzenia, nale¿y je od³¹czyæ od zasilania i usun¹æ powsta³¹ nieprawid³owoœæ.

lub
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Konserwacji urz¹dzenia „VUT EH” dokonuje siê 3-4 razy w roku. Oprócz ogólnego oczyszczenia, nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce prace

Brudne filtry zwiêkszaj¹ opór powietrza w œrodku, tym samym mniej powietrza dociera do pomieszczenia. Filtry nale¿y
czyœciæ co 3-4 miesi¹ce. Filtr mo¿e byæ czyszczony pró¿niowo lub wymieniony na nowy. Po drugim czyszczeniu, filtr
nale¿y wymieniæ na nowy (1-2 razy w roku). Aby zakupiæ nowe filtry, prosimy o zapoznanie siê z punktem
„Twój Sprzedawca”.

Nawet, je¿eli postanowienia punktu pierwszego s¹ przestrzegane, nastêpuje ci¹g³e nagromadzanie siê py³u i t³uszczu.
Aby utrzymaæ wysoki poziom wydajnoœci wymiennika ciep³a, istotny jest wyci¹g odbiornika ciep³a i oczyszczenie
go od czasu do czasu. Wymiennik ciep³a nale¿y myæ gor¹c¹ wod¹ z myd³em lub detergentem.

Nawet, je¿eli zalecana konserwacja obejmuj¹ca oczyszczenie filtrów i ich wymianê zosta³a przeprowadzona, osady
py³u mog¹ gromadziæ siê na wentylatorach. Zmniejsza to wydajnoœæ wentylatorów. Wentylatory mog¹ byæ oczyszczane
przy u¿yciu szmatki lub miêkkiej szczotki bez wody oraz szorstkich detergentów jak równie¿ ostrych przedmiotów i
agresywnych rozpuszczalników mog¹cych uszkodziæ wirnik.

Odprowadzenie kondensatu (przewód odprowadzaj¹cy) mo¿e zostaæ zatkane cz¹steczkami powietrza wyci¹gowego.
Nale¿y sprawdziæ przepustowoœæ przewodu odprowadzaj¹cego przez wlanie wody do tacy kondensatu na dole
urz¹dzenia. Je¿eli jest to konieczne, nale¿y oczyœciæ zamkniêcie wodne oraz przewód odprowadzaj¹cy.

Uk³ad wentylacyjny zapewnia dop³yw œwie¿ego powietrza do Twego domu i wyci¹g zu¿ytego powietrza przez uk³ad
kana³ów, ¿aluzje wyci¹gowe i dyfuzory wlotowe. ¯aluzje i dyfuzory montowane s¹ w suficie lub œcianach budynków.
Nale¿y usun¹æ dyfuzory i ¿aluzje i umyæ je ciep³¹ namydlon¹ wod¹. Zamiana miejsc dyfuzorów i ¿aluzji jest
niedozwolona.

Liœcie i inne zanieczyszczenia mog¹ zatykaæ kratkê wentylacyjn¹ i zmniejszaæ zu¿ycie powietrza. Nale¿y sprawdziæ
kratkê wentylacyjn¹ dwa razy w roku i w razie potrzeby oczyœciæ j¹.

Nawet, je¿eli dokonuje siê regularnej wymiany filtrów, osady py³u mog¹ gromadziæ siê wewn¹trz kana³ów
powietrznych. Zmniejsza to wydajnoœæ uk³adu wentylacyjnego. Kana³y powietrzne nale¿y czyœciæ od czasu do czasu.
Sztywne metaliczne kana³y powietrzne mog¹ byæ oczyszczane przy pomocy szczotki zwil¿onej gor¹c¹ namydlon¹
wod¹, przez otwory dyfuzorów lub specjalne w³azy konserwacyjne (je¿eli wystêpuj¹)

1. Gospodarka filtrami

2. Przegl¹d wymiennika ciep³a (raz w roku)

3. Kontrola wizualna wentylatorów (raz w roku)

4. Kontrola odprowadzenia kondensatu (raz w roku)

5. Czyszczenie ¿aluzji wyci¹gowych oraz dyfuzorów wlotowych (w razie potrzeby)

6. Kontrola dop³ywu œwie¿ego powietrza.

7. Kontrola wizualna systemu kana³ów powietrznych

Konserwacja

UWAGA
!

Nale¿y dokonaæ przegl¹du okapu wyci¹gowego i kratki wlotowej raz w roku i ich oczyszczenia w razie potrzeby.
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Prawdopodobne przyczyny Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeden lub oba wentylatory s¹
zablokowane lub zatkane. Z³e pod³¹czenie
zdalnego sterowania lub innych
elementów urz¹dzenia „VUT…EH”

Zwiêkszone zu¿ycie pr¹du elektrycznego
w wyniku zamkniêcia zwarcia, prowadz¹ce
do uruchomienia zabezpieczenia
wy³¹cznika automatycznego

Zator filtra.
Brudne elementy uk³adu wentylacji
(dyfuzory, ¿aluzje, kratki, kana³y
powietrza). Brudne elementy urz¹dzenia
„VUT…EH” (wentylatory, wymiennik
ciep³a). Uszkodzenia kana³ów
powietrznych, zamkniêcie ¿aluzji,
dyfuzorów

Zator filtrów.
Pokrycie lodem wymiennika ciep³a.
Uruchomienie czujnika przekaŸnika
temperatury. Uk³ad wentylacji zosta³
nieprawid³owo dobrany.

Zator filtrów. Zmniejszenie dokrêcenia
z³¹czy œrubowych. Zwiêkszenie ha³asu w
wyniku brak podk³adek antywibracyjnych.

Brak zalecanego nachylenia urz¹dzenia
„VUT…EH” wzglêdem uk³adu
odprowadzania.
Zamarzniêcie uk³adu odprowadzania.

Nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie „VUT…EH”.
Usun¹æ przyczynê zatoru wentylatora.
Za³¹czyæ ponownie urz¹dzenie „VUT…EH”.

Nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie „VUT…EH”.
Usun¹æ przyczynê zwiêkszonego zu¿ycia pr¹du
elektrycznego. Sprawdziæ stan wy³¹cznika
automatycznego. Wy³¹czyæ i za³¹czyæ ponownie
wy³¹cznik automatyczny. Za³¹czyæ ponownie
urz¹dzenie „VUT…EH”.

Oczyœciæ lub wymieniæ filtry. Oczyœciæ elementy
uk³adu wentylacji (dyfuzory, ¿aluzje, kratki,
kana³y powietrza). Oczyœciæ elementy urz¹dzenia
„VUT…EH” (wentylatory, wymiennik ciep³a).
Upewniæ siê, ¿e kana³y powietrzne uk³adu wentylacji
nie s¹ uszkodzone jak równie¿, ¿e ¿aluzje s¹ otwarte.

Oczyœciæ lub wymieniæ filtry. Upewniæ siê, ¿e
wymiennik ciep³a nie jest pokryty lodem. Je¿eli w
wymienniku ciep³a znajduje siê lód, wy³¹czyæ
urz¹dzenie „VUT…EH”, pozwoliæ by lód siê roztopi³,
aby zapobiec pokryciu siê wymiennika ciep³a lodem,
nale¿y zwiêkszyæ temperaturê uruchomienia
czujnika przekaŸnika temperatury.

Oczyœciæ wentylatory. Sprawdziæ ubytki z³¹czy
œrubowych. Zamontowaæ urz¹dzenie „VUT…EH”
na podk³adkach antywibracyjnych (nie s¹ ujête
w komplecie wyposa¿enia)

Sprawdziæ zalecane nachylenie urz¹dzenia
„VUT…EH” wzglêdem rury odprowadzaj¹cej.
Sprawdziæ uk³ad odprowadzania czy nie wystêpuj¹
zatory i przeszkody w elementach uk³adu
odprowadzania. Upewniæ siê, ¿e uk³ad
odprowadzania nie zamarz³.

WYKRYWANIE I
USUWANIE
USTEREK

Powsta³a usterka

Podczas za³¹czania
urz¹dzenia „VUT….EH”
wentylator(y) nie
za³¹cza(j¹) siê

Podczas za³¹czania
urz¹dzenia „VUT….EH”
uruchamia siê zabezpieczenie
wy³¹cznika automatycznego

Zmniejszony
przep³yw powietrza

Dop³yw zimnego
powietrza

Zwiêkszony ha³as,
wibracje

Przeciek wody
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W przypadku wyst¹pienia awarii, napraw powinna dokonywaæ osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.



ŒRODKI
OSTRO¯NOŒCI

W ZAKRESIE
PRZECHOWYWANIA

I PRZEWOZU

Urz¹dzenie VUT…EH nale¿y przechowywaæ w oryginalnym opakowaniu w dobrze przewietrzonym
pomieszczeniu w temperaturze od +10°C do +40°C i o wilgotnoœci wzglêdnej nie wiêkszej ni¿
60% (w temperaturze 20°C).
Obecnoœæ oparów i mieszanin w powietrzu, które mog¹ doprowadziæ do korozji i uszkodzenia
izolacji z³¹czy oraz uszczelnieñ instalacji jest niedozwolona. W czasie roz³adunku i przechowywania,
nale¿y u¿yæ wci¹gników, aby unikn¹æ uszkodzenia urz¹dzenia w wyniku spadniêcia lub ostrych
wibracji.
Dozwolony jest przewóz wszystkimi œrodkami transportu pod warunkiem, ¿e urz¹dzenie chronione
jest przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.Za³adunek i roz³adunek
nale¿y wykonywaæ unikaj¹c obiæ i uderzeñ.

GWARANCJE
PRODUCENTA

Producent gwarantuje normaln¹ pracê urz¹dzenia „VUT…EH” przez okres dwóch lat od daty
sprzeda¿y przez sieæ handlu detalicznego pod warunkiem przestrzegania wszelkich przepisów
dotycz¹cych przewozu, przechowywania, monta¿u i obs³ugi.

W przypadku braku oznaczenia daty sprzeda¿y, okres gwarancji liczy siê od daty produkcji. W razie
zepsucia siê urz¹dzenia „VUT…EH” w okresie gwarancji, zak³ad produkcyjny przyjmuje roszczenia
klienta wy³¹cznie wtedy gdy klient dostarczy technicznie uzasadnione sprawozdanie opisuj¹ce
charakter defektu.

W przypadku dokonania modyfikacji schematu elektrycznego, urz¹dzenie utraci prawo do
wykonania darmowego serwisu gwarancyjnego.

Serwis gwarancyjny (po przedstawieniu kuponu serwisu gwarancyjnego z pieczêci¹ jednostki
handlowej oraz instrukcji obs³ugi urz¹dzenia) oraz serwis pogwarancyjny urz¹dzenia VUT…EH
zostan¹ dokonane w zak³adzie produkcyjnym.

ROSZCZENIA GWARANCYJNE PRZYJMOWANE S¥ WY£¥CZNIE Z INSTRUKCJ¥ OBS£UGI I
WYPE£NIONYM ŒWIADECTWEM POD£¥CZENIA.

UWAGA
!
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ŒWIADECTWO
ODBIORU

Centrala wentylacyjna VUT_________________________________EH”

jest zgodna ze specyfikacjami technicznymi CE i zosta³a zakwalifikowana
jako urz¹dzenie zdatne do u¿ytku

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e z u¿ycia niezgodnego z
przeznaczeniem i niniejsz¹ instrukcj¹, interwencji mechanicznej w urz¹dzeniu „VUT…EH”.
W³aœciciel urz¹dzenia „VUT…EH” musi postêpowaæ zgodnie z niezbêdnymi instrukcjami.

UWAGA
!

Nazwa jednostki handlowej, pieczêæ sklepu

Pieczêæ odbioru

Data wydania

Sprzedane przez:

Data sprzeda¿y
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Centrala wentylacyjna „VUT _____________________________________________ EH”
zosta³a pod³¹czona do sieci przez osobê uprawnion¹ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi

Imiê i nazwisko

Data Podpis

KUPON SERWISU
GWARANCYJNEGO

ŒWIADECTWO
POD£¥CZENIA

DO SIECI
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