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VUT NUE 180 PS(B) EC A 14/ A2 

PRZEZNACZENIE 

Centrala jest urządzeniem umożliwiającym oszczędzanie energii cieplnej poprzez jej rekuperację i stanowi jeden z elementów stosowanych 

w energooszczędnej technologii pomieszczeń. Centrala jest elementem systemu wentylacyjnego i nie może być użytkowana jako 

samodzielne urządzenie. Centrala służy do zapewnienia ciągłej wymiany powietrza przy pomocy wentylacji mechanicznej w domach, 

biurach, hotelach, kawiarniach, salach konferencyjnych i innych pomieszczeniach użytku publicznego oraz odzysku energii cieplnej z 

odprowadzanego z pomieszczenia powietrza do oczyszczonego powietrza doprowadzanego. Centrala jest przeznaczona do montażu 

podwieszanego i w pozycji stojącej. 

URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY (W TYM 
DZIECI) O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, SENSORYCZNEJ I UMYSŁOWEJ, A 

TAKŻE OSOBY NIE POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA. 
URZĄDZENIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH I 

PRZESZKOLONYCH SPECJALISTÓW. 
URZĄDZENIE NALEŻY INSTALOWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. 

Centrala jest zaprojektowana do pracy ciągłej bez odłączania od sieci zasilającej. 

Przepływające powietrze nie powinno zawierać mieszanek łatwopalnych lub wybuchowych, oparów czynnych chemicznie, substancji 

kleistych, materiałów włóknistych, gruboziarnistego pyłu, sadzy, tłuszczów lub czynników sprzyjających powstawaniu substancji 

szkodliwych (np. trucizny, pyłu, mikroorganizmów chorobotwórczych). 

ZESTAW STANDARDOWY 

NAZWA ILOŚĆ 

Centrala 1 szt. 

Podręcznik użytkownika 1 szt. 

Instrukcja obsługi panelu sterowania 1 szt. 

Panel sterowania 1 szt. 

Zestaw montażowy 1 szt. 

Opakowanie 1 szt. 

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO 

VUT 180 P 5 B EC 

I 
.__ ____ Typ silników 

EC - komutowany elektronicznie 

�- ______ Komponenty dodatkowe 
B - by-pass 

.__ _______ Wykonanie obudowy 
.__ _________ Usytuowanie króćców 

P - montaż podwieszany, króćce poziome 

.__ ___________ Wydajność znamionowa, m3/h 
.__ _____________ Typ centrali 

VUT - centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciep/a 

VUE - centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła i wilgoci 
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DANE TECHNICZNE 

Centrala jest przeznaczona do użytkowania wewnątrz budynku w temperaturze otaczającego powietrza od + 1 °C (+33,8 °F) i wilgotności 

względnej do 80 %. 
Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przenikaniem wody: 

silników elektrycznych urządzenia - IP44; 
zmontowanej centrali podłączonej do kanałów wentylacyjnych - IP22. 

Konstrukcja centrali jest stale udoskonalana, dlatego niektóre modele mogą nieznacznie różnić się od opisanych w niniejszym podręczniku 
użytkownika. 

DANE TECHNICZNE 

MODEL VUT 180 PS(B) I VUE 180 PSB 

Napięcie zasilania, V/50 Hz 1-220 - 240

Moc maksymalna wentylatorów, W 87

Prąd maksymalny centrali bez nagrzewnicy, A 0,71 

Maksymalna wydajność powietrza, m3/h 220 

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m, dBA 33 

Maks. temperatura pracy, °C od -25 do +60 

Materiał obudowy EPP 

Izolacja EPP (30-15 mm) 

Klasa filtracji filtra wywiewnego G4 

Klasa filtracji filtra nawiewnego G4, F7 

Waga, kg 14 I 14 

Sprawność odzysku ciepła, % 86-98% I 79-94%

Typ wymiennika ciepła przeciwprądowy 

Materiał wymiennika ciepła polistyren I membrana entalpiczna 

A B 
Al 

ilH 
A2 

0D 

0D1 

0 

= 

Model 
Wymiary,mm 

0D I 0D1 I A I Al I A2 I B I Bł I B2 I B3 H Hl 

VUT NUE 180 P5(B) EC A 14/ A2 150 I 18 I 1009 I 900 I 302 I 650 I 600 I 326 I 163 264 250 
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MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY 

r 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ 
SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA. 

MONTAŻ CZUJNIKA WILGOTNOŚCI HV2 
Czujnik wilgotności HV2 nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno). 

Czujnik wilgoci powinien być zainstalowany przed montażem centrali. 

Zainstalować czujnik wilgotności w elemencie mocującym, znajdującym się na wewnętrznej stronie obudowy. 

Podłączyć czujnik do odpowiedniego złącza układu sterowania. 

E} 

MONTAŻ CENTRALI 

W celu zapewnienia optymalnej wydajności centrali i zmniejszenia strat aerodynamicznych, związanych z turbulencjami strumienia 

powietrza, należy podłączyć proste odcinki kanałów wentylacyjnych do króćców po obu stronach centrali. 

Minimalna zalecana długość prostych odcinków kanału wentylacyjnego: 

1 średnica kanału wentylacyjnego od strony wlotowej; 

3 średnice kanału wentylacyjnego od strony wylotowej. 

W przypadku braku lub zbyt krótkiej długości kanałów wentylacyjnych na króćcach, należy zabezpieczyć elementy wewnętrzne centrali 

przed przenikaniem ciał obcych. 

W tym celu należy zainstalować kratkę lub inne urządzenie zabezpieczające z wielkością oczek nie większą niż 12,5 mm, aby 

zabezpieczyć bezpośredni dostęp do wentylatorów. 

Zastosowany sposób montażu powinien umożliwiać łatwy dostęp do centrali w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i 

naprawczych. Powierzchnia montażowa (ściana, sufit) musi być równa. 

Montaż centrali na nierównej powierzchni może spowodować przechył obudowy i uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia. 

Przymocować do ściany lub do sufitu wsporniki montażowe (w zależności od rodzaju zastosowanego typu montażu). 
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Do wersji VUE 180 P5(B) są dopuszczalne warianty montażu wg rys. 4-5: 

WYWIEW 

WYWIEW 

Rys. 4. Ścienny montaż pionowy Rys. 5. Ścienny montaż poziomy 

ODPŁYW SKROPLIN 

W centralach z odzyskiem ciepła serii VUT 180 P5(B) istnieje konieczność instalacji systemu odpływu skroplin.* 

Otwór do króćców odpływowych znajduje się na pokrywie centrali. Wyjąć z otworu zaślepkę, otworzyć panel serwisowy i zamontować 
w otworze króciec odpływowy (wchodzi w skład zestawu standardowego). 

Króćce odpływowe należy montować tylko w otworach, wskazanych na rysunkach. W przypadku poziomego montażu podwieszanego 
i poziomego montażu naściennego - dwa otwory na stronie bocznej centrali, w przypadku pionowego montażu naściennego - otwór w 
dolnej części centrali. Nie instalować króćców w otworach, nie wskazanych na rysunku montażowym. 

Usytuowanie otworów odpływowych w przypadku montażu wg rys. 2 i 3. 
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* Zalecany montaż odpływu skroplin również w centralach VUE ze względu na możliwość powstania kondensatu przy niesprzyjających 
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Zaślepka 
'Rura odpływowa 

Usytuowanie otworu odpływowego w przypadku montażu wg rys. 1. 

Następnie należy połączyć krócieć odpływowy z systemem kanalizacyjnym przy pomocy zestawu syfonu SG-32 (do nabycia osobno). 

Rury muszą być nachylone w dół pod kątem co najmniej 3°. Każda rura odpływowa jest podłączana do oddzielnego syfonu. 

Rura przyłączeniowa --------� 

System kanalizacyjny ---------� 

System odpływu skroplin przeznaczony jest do użytkowania w temperaturze otoczenia powyżej O °C! 

Jeśli temperatura otoczenia wynosi mniej niż O 0C, system odpływu skroplin powinien być izolowany termicznie i dodatkowo 

ogrzewany. 
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VUT NUE 180 PS(B) EC A 14/ A2 

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ 
URZĄDZENIA NALEŻY ODŁĄCZYĆ JE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. 

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI ZASILAJĄCEJ POWINNO BYĆ WYKONYWANE 
PRZEZ WYKWALIFIKWANEGO ELEKTRYKA. 

WARTOŚCI ZNAMIONOWE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZENIA SĄ PODANE 
NA NAKLEJCE PRODUCENTA. 

JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PODŁĄCZENIU WEWNĘTRZNYM SĄ ZABRONIONE I 
SKUTKUJĄ UTRATĄ GWARANCJI. 

Centrala jest przeznaczona dla podłączania do sieci jednofazowej prądu zmiennego o napięciu 220-240V/50 (60) Hz. Podłączenie centrali 

do sieci elektrycznej jest dokonywane za pomocą izolowanych, trwałych i odpornych termicznie przewodników (kabli, przewodów) o 

przekroju nie mniejszym, niż 1 mm2
• 

Na wejściu zewnętrznym powinien być zainstalowany wbudowany do stacjonarnej sieci elektrycznej wyłącznik automatyczny, otwierający 

obwód w przypadku zwarcia lub przeciążenia. Wyłącznik automatyczny należy zamontować w sposób, umożliwiający natychmiastowe 

wyłączenie centrali. Prąd rozruchowy wyłącznika automatycznego powinien odpowiadać prądowi pobieranemu przez urządzenie. (patrz 

«Dane techniczne»). 

Poprowadzić przewody do jednostki sterowania przez dławnice kablowe, znajdujące się na stronie bocznej centrali. 

Wykonać połączenia elektrycznie zgodnie ze schematem podłączeń zewnętrznych na tabliczce zaciskowej, znajdującej się w jednostce 

sterowania. 

Dostęp do modułu sterowania 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH:WERSJA AUTOMATYKI A14 
PKcentrala 

sygnalizacji pożarowej 
(przy podłączaniu styku usunąć zworkę) Panel Siłowniki elektryczne 

QF NO 
urządzenia 

zewnętrznego 
(crujn)k co,) 

sterowania przepustnic zewnętrznych 

Oznaczenie 

NO 

SMl* 

SM2* 

PK* 

-1---+ 1 
2JOV/50(60)

�: 
Ln I" - , ., 

□rnrn□ □ □ □ □ □ □□ □ □ □□ □□ □□ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

□rnrn□ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □□ □□ 

X1 

Nazwa Typ 
Styki zewnętrznego urządzenia sterującego 

Siłownik elektryczny przepustnicy nawiewu LF230 

Siłownik elektryczny przepustnicy wywiewu LF230 

Styk centrali sygnalizacji pożarowej NO 

* nie wchodzi w skład zestawu standardowego.
** długość maksymalna kabli łączących wynosi 20 metrów.

Przewód** 

2 x 0,75 mm' 

2 x 0,75 mm' 

2 x 0,75 mm' 

2 x 0,75 mm' 

UWAGA! Nie umieszczać przewodu zasilającego równolegle i w bliskiej odległości do przewodu przłączeniowego panelu sterowania! Nie 

należy zwijać nadmiaru przewodu połączeniowego panelu sterowania w pętlę! 
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