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Centrala VUT…EH EC o maksymalnej wydajnoœci 300, 400 i 600 m3/h z nagrzewnic¹ elektryczn¹ jest 
przeznaczona do zapewniania sta³ej wymiany powietrza w pomieszczeniach gospodarczych i u¿ytku 
publicznego (domy, biura, hotele, kawiarnie, sale konferencyjne i inne pomieszczenia) wentylowanych 
sposobem mechanicznym) z wykorzystaniem ciep³a odzyskiwanego z odprowadzanego z pomieszczenia 
powietrza do nagrzania doprowadzanego, œwie¿ego powietrza zewnêtrznego. 
W celu wtórnego podgrzania powietrza stosuje siê nagrzewnicê. 
 
Centrale VUT…EH EC s¹ centralami przeznaczonymi do oszczêdzania energii cieplnej drog¹ odzyskania 
ciep³a oraz s¹ jednym ze sk³adników technologii oszczêdzania energii w pomieszczeniach. 
Centrale VUT…EH EC s¹ urz¹dzeniami uzupe³niaj¹cymi i nie mog¹ byæ u¿ytkowane samodzielnie. 
Przet³aczane powietrze nie mo¿e zawieraæ mieszanin palnych albo wybuchowo niebezpiecznych oparów 
chemikaliów, py³u, sadzy oraz mediów, w których znajduj¹ siê substancje lepkie lub szkodliwe 
(py³y, mikroorganizmy chorobotwórcze) oraz materia³y w³ókniste. 

Zestaw zawiera: 

  -centralê VUT…EH EC  1 szt; 

  -zdalny sterownik  1 szt; 

  -przewód ³¹cz¹cy o d³ugoœci L = 10 m 

  -instrukcjê U¿ytkownika  1 szt; 

  -opakowanie  1 szt. 
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PRZEZNACZENIE

ZESTAW 

Niniejsz¹ Instrukcja U¿ytkownika jest po³¹czona z opisem technicznym, instrukcj¹ u¿ytkowania, metryk¹ 
urz¹dzenia oraz zawiera informacje w zakresie instalacji oraz monta¿u centrali wentylacyjnej z 
odzyskiem ciep³a VUT…EH EC serii „VENTS” (dalej w treœci  urz¹dzenie „VUT… EH EC”).

WSTÊP

Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytkowania przez dzieci, osoby z obni¿on¹ 
zdolnoœci¹ percepcyjn¹ czy umys³ow¹ oraz osoby nieposiadaj¹ce odpowiednich umiejêtnoœci. 
Do obs³ugi urz¹dzenia dopuszczane s¹ osoby po odpowiednim przeszkoleniu. 
Urz¹dzenie powinno byæ instalowane w miejscach niedostêpnych dla dzieci. 

UWAGA
!
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Centrale VUT…EH EC stosowane s¹ w otoczeniu o temperaturze powietrza od + 10°C do + 40°C i w 

wilgotnoœci wzglêdnej do 90 %.

Pod wzglêdem ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym centrala VUT…EH EC nale¿y do 

urz¹dzeñ I klasy. 

Stopieñ ochrony przed dostêpem do niebezpiecznych czêœci i przedostawaniem siê wody:

- silniki, stosowane w centrali VUT…EH EC, nalez¹ do urz¹dzeñ

klasy IP 44 (ochrona przed cia³ami du¿ymi lub równymi 1,0 mm; wodoodporne);

- centrala VUT…EH EC, zamontowana w systemie wentylacyjnym, nale¿y do urz¹dzeñ klasy IP 22 

(ochrona przed cia³ami o rozmiarze ponad 12,5 mm; zabezpieczone przed pionowo spadaj¹cymi 
0

kroplami wody, gdy powierzchnia jest nachylona pod k¹tem 15 ). 

CHARAKTERYSTYKA 

TECHNICZNA

Przyk³ad oznakowania:
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepùa o wydajnoúci 300 m3/h,
z pionowym rozmieszczeniem króãców 160 mm, grzejnikiem elektrycznym i EC - silnikiem: VENTS VUT 300.2 EH EC.

SCHEMAT

OZNAKOWANIA

CENTRALI

PODSTAWOWE 

WYMIARY I 

PARAMETRY

Podstawowe wymiary centrali VUT…EH EC zgodne z wartoœciami podanymi w tabeli 1 i na rysunku 1. 
Podstawowe parametry i charakterystyki podane s¹ w tabeli 1  

VUT   XXX . X    E    H    EC
Rodzaj silnika: 

 EC - silnik komutowany elektronicznie

Rozmieszczenie króæców: 
H  poziome 

Rodzaj nagrzewnicy:
 E - elektryczna

 

Œrednica króæców, mm:
 1 - 150, 2 - 160, _ - 200
 

zakres wydajnoœci, m3/h:
 300, 400, 600

 
Rodzaj centrali:

 VUT - wentylacja z odzyskiem ciep³a
 

VUT EH ЕС
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Rys. 1

tabela 1

Rodzaj

VUT 300.1 EH EC

VUT 300.2 EH EC

VUT 400 EH EC

VUT 600 EH EC

300 230 140/3000 0,6/13 1380 85-95 37,2

300 230 1380 85-95 38,4

400 230 1340 82-92 38,1

600 230 2150 80-90 38,3

Wydajnoœæ, 
m3/h 

Ciœnienie,
Pa 

Napiêcie 
zasilania, 

V przy 50 Hz 

Max. Pr¹d 
wentylatorów /
nagrzewnicy, A 

Prêdkoœæ 
obrotowa, 
obr/min 

Poziom 
ha³asu, 

dB(A), 3 m 

S k u t e c z n o œ æ 
r e k u p e r a c j i , % 

Waga, 
kg 

400

400

800

450

60

60

65

70

150

160

200

200

Œrednica
króæców,

mm 

Max. Moc 
wentylatorów/ 

nagrzewnicy, W 

140/3000

350/4000

350/4000

0,6/13

1,52/17,4

1,52/17,4

VUT EH ЕС
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Podczas monta¿u i eksploatacji centrali VUT…EH EC nale¿y stosowaæ siê do wymogów niniejszej 

Instrukcji U¿ytkownika, aktualnych norm budowlanych i przepisów. 

centrala VUT…EH EC pod wzglêdem ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym nale¿y do 

urz¹dzeñ 1 klasy izolacji. 

centrala VUT…EH EC obowi¹zkowo musi byæ uziemiona. 

Przed w³¹czeniem centrali VUT…EH EC do sieci zasilaj¹cej nale¿y przekonaæ siê o braku widocznych 

uszkodzeñ oraz cia³ obcych wewn¹trz obudowy centrali. 

Monta¿u i uruchomienia centrali VUT…EH EC musz¹ dokonywaæ

kwalifikowani fachowcy maj¹cy uprawnienia do wykonania takich prac. 

WYMOGI

BEZPIECZEÑSTWA

Monta¿u, obs³ugi, uruchomienia i naprawy centrali VUT…EH EC nale¿y dokonywaæ tylko po od³¹czeniu 

urz¹dzenia od sieci zasilaj¹cej. 

 

Nie wolno u¿ywaæ centrali VUT…EH EC do pracy z zagra¿aj¹c¹ wybuchem 

mieszank¹ py³owo-powietrzn¹. 

!

!

ZAKAZ Eksploatacji centrali VUT…EH EC poza granicami zakresu temperatur, wskazanego w Instrukcji 

eksploatacji oraz w pomieszczeniach z obecnoœci¹ w powietrzu domieszek agresywnych i w œrodowisku 

zagra¿aj¹cym wybuchem. 

 

Pod³¹czenia do sieci wentylacyjnej suszarek do bielizny i podobnych urz¹dzeñ. 
ZAKAZ

VUT EH ЕС

UWAGA

UWAGA
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Centrala VUT EH EC dzia³a na zasadzie poni¿ej: 

Czyste ch³odne powietrze poprzez kana³y trafia do centrali VUT EH EC, za pomoc¹ filtru powietrze 

wlotowe jest oczyszczane, po czym przep³ywa do wymiennika ciep³a i za pomoc¹ wetylatora dop³ywego 

poprzez kana³ jest wpuszczane do pomieszczenia. 

Ciep³e zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia poprzez kana³y trafia do centrali VUT EH EC, za pomoc¹ 

filtru jest oczyszczane, po czym przep³ywa przez wymiennik ciep³a i za pomoc¹ wentylatora wyci¹gowego 

jest wywiewane na zewn¹trz. 

Za pomoc¹ wymiennika ciep³a nastêpuje wymiana energii cieplnej pomiêdzy ciep³ym zanieczyszczonym 

powietrzem, wyci¹ganym z pomieszczenia, a ch³odnym czystym powietrzem, dop³ywaj¹cym z zewn¹trz 

(przy czym pr¹dy powietrza nie s¹ mieszane ze sob¹). 

Gwarantuje to zmniejszenie strat energii cieplnej, co skutkuje zmniejszeniem wydatków na ogrzewanie 

pomieszczeñ w ch³odnych okresach roku.  

Urz¹dzenie VUT EH EC sk³ada siê z ramy, z³o¿onej z czterech sztywnie zamocowanych miêdzy sob¹ 

wielowarstwowych panelów o gruboœci 25 mm. Trójwarstwowe panele sk³adaj¹ siê z 2 warstw blachy 

ocynkowanej oraz 1 warstwy materia³u dŸwiêkoch³onego (wata mineralna) pomiêdzy nimi.  

Konstrukcja central przewiduje ³atwo zdejmowalne panele serwisowe 14 do dokonywania napraw oraz 

serwisu, które posiadaj¹ specjalne uszczelnienie; panele boczne 13, do strony zewnêtrznej jednej z nich 

jest przymocowany boks listwy zaciskowej 15. 

W boksie listwy jest zamontowana listwa zaciskowa (nie jest pokazana na rys.2), do której s¹ pod³¹czone 

kable p³yty g³ównej.  

Pod³¹czenie kabli zasilaj¹cych oraz kabla uziemienia centrali dokonuje siê poprzez wejœcie germetyczne 

bloku do listwy zaciskowej. 

Na stronie wewnêtrznej górnego panelu boksu listwy zaciskowej jest podany schemat pod³¹czenia centrali. 

VUT EH ЕС

KONSTRUKCJA 
URZ¥DZENIA I 
ZASADY JEGO
DZIA£ANIA
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Podstawowe wyposa¿enie centrali zawiera 
a) sterownik 9, który za pomoc¹ przewodu komunikacyjnego 12 ³¹czy siê z systemem sterowania, 
umieszczonym wewn¹trz obudowy centrali; 

b) dwa wentylatory promieniowe jednostronnego dzia³ania, nawiewny 1 iwywiewny 2, o zagiêtych do 
ty³u ³opatkach wirnika oraz o niewymagaj¹cych obs³ugi silnikach elektrycznych z wewnêtrznym rotorem 
oraz wmontowanym zabezpieczeniem termicznym. 

c) wymiennik ciep³a p³ytowy - przeciwpr¹dowy 3. Wymiennik ciep³a p³ytowy mo¿na zast¹piæ blokiem 
letnim w okresie, gdy odzyskiwanie ciep³a nie jest wymagane. 

d) elektryczna nagrzewnica powietrza. nagrzewnica wyposa¿ona jest w ochronê przed przegrzaniem: 
dwa czujniki - wy³¹czniki termiczne, z których jeden - zabezpieczaj¹cy (+50 °C) z automatycznym 
ponownym w³¹czeniem w razie obni¿enia temperatury, a drugi awaryjny (+90 °C) z rêcznym 
wznowieniem poprzez ponowne naciœniêcia przycisku “RESET”. 

e) dwa filtry: powietrza nawiewanego 4 (stopieñ oczyszczenia G4 albo F7) i powietrza wywiewanego 5 
(stopieñ oczyszczenia G4). Filtry doprowadzanego powietrza zapobiegaj¹ przedostaniu siê zanieczyszczeñ 
z powietrza zewnêtrznego do pomieszczenia, a tak¿e do ochrony elementów centrali przed 
zanieczyszczeniami. 

Filtry powietrza odprowadzanego s³u¿¹ do ochrony elementów centrali przed zanieczyszczeniami. 
W przypadku koniecznoœci wymiany filtra zapala siê dioda kontrolna na wyœwietlaczu sterownika.

Czêstotliwoœæ wymiany filtra (od 10 do 99 dni) wyznacza sterownik.

Przy pracy wymiennika ciep³a mo¿liwe jest wydzielanie siê kondensatu z pary wodnej.

Kondensat gromadzi siê w zbiorniku a nastêpnie jest wyprowadzany poza centralê za pomoc¹ króæca 

drena¿owego 6. 

VUT EH ЕС
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Rys. 2

1 - Wentylator nawiewny; 

2 - Wentylator wywiewny; 

3 - Wymiennik ciep³a p³ytowy przeciwpr¹dowy; 
4 - Filtr nawiewanego powietrza; 

5 - Filtr wywiewanego powietrza; 
6 - Króciec drena¿owy; 
7 - Nagrzewnica elektryczna; 

SCHEMAT

centrali

VUT ...EH EC

8 - Zawór by-pass; 

9 - Sterownik; 

10 - Obudowa z blokiem sterowania; 

11 - Zbiornik kondensatu; 

12 - Przewód komunikacyjny; 
13 - Œcianki boczne; 
14 - Panele szybko zdejmowane; 
15 - Skrzynka tabliczki zaciskowej. 

1 2

3 45

67

8

9 10 1112

13 13

1415

Z zewn¹trz Z pomieszczenia 

Do pomieszczenie 
Na zewn¹trz 

VUT EH ЕС
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centrala mo¿e byæ podwieszona na sworzniu œrubowym mocowanym na ko³ku rozporowym  (rys. 3), 
lub mo¿e byæ zamocowana na p³aszczyŸnie poziomej (rys. 4). Monta¿ centrali VUT…EH EC powinien 
zapewniaæ wolny dostêp do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, wymagane 
minimalne odleg³oœci do œcian pomieszczenia zgodnie z rys. 5.

MONTA¯ I

PRZYGOTOWYWANIE

DO URUCHOMIENIA

Dla osi¹gniêcia najlepszego wyniku przy zastosowaniu centrali VUT…EH EC zalecane jest montowanie 
centrali w taki sposób, aby przed ni¹ albo za ni¹ znajdowa³ siê prosty odcinek przewodu powietrznego 
o d³ugoœci nie mniej ni¿ 1 m.  Je¿eli centrala VUT… EH EC jest zainstalowana przy wejœciu/wyjœciu 
przewodu powietrznego, wtedy centrala musi byæ wyposa¿ona w kratkê zabezpieczaj¹c¹ z komórkami 
kratownicy nie wiêkszymi ni¿ 12,5 mm, zapobiegaj¹cymi wolnemu dostêpowi do wentylatorów. 

Rys. 5

Rys. 3 Rys. 4

Minimalna dopuszczalna odleg³oœæ potrzebna do zapewnienia dostêpu do centrali. 

Miejsce bloku sterowania elektronicznego. 

VUT EH ЕС
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Po zamontowaniu, centrala VUT…EH EC musi byæ pod³¹czona do systemu drena¿owego zgodnie z 

rys. 6 . Centralê nale¿y montowaæ z odchyleniem w stronê króæca odprowadzaj¹cego skropliny 1-20.

 

Za pomoc¹ rurek (metalowych, plastikowych albo gumowych) po³¹czyæ króciec (1), syfon (2) 

z systemem kanalizacyjnym (5). Rurki (2, 4) powinny byæ nachylone nie mniej ni¿ 55mm na 

1 metrze rury.

Przed w³¹czeniem centrali nape³niæ system wod¹ (syfon zawsze musi byæ ca³kowicie wype³niony wod¹). 

Przekonaæ siê, ¿e woda wp³ywa do systemu kanalizacji, inaczej przy pracy rekuperatora mo¿liwe jest 

zgromadzenie skroplin wewn¹trz centrali.

System odprowadzania spalin musi byæ eksploatowany w pomieszczeniach o temperaturze powy¿ej °0C! 

Jeœli temperatura jest ni¿sza ni¿ °0C, to system odprowadzania skroplin musi byæ ocieplony materia³em 

izolacyjnym oraz wyposa¿ony w podgrzewanie. 

ODPROWADZANIE

SKROPLIN 

Rys. 6

1 2 3 4 5

2
0
0

11
0

VUT EH ЕС
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W przypadku monta¿u kilku central jest niedopuszczalne wspólne ich pod³¹czenie do jednego syfonu.
Jest niedopuszczalne odprowadzenie skroplina na ulicê pomijaj¹c system kanalizacyjny. !

Skutecznoœæ centrali VUT…EH EC mo¿na okreœliæ na podstawie wspó³czynnika temperaturowego wg 
poni¿szego wzoru (wartoœæ skutecznoœci rekuperacji ciep³a w ró¿nych warunkach pracy centrali 
VUT…EH EC jest wielkoœci¹ zmienn¹ i zale¿y od sk³adu fazowego nawiewanego powietrza, jego 
wilgotnoœci itd.) rys. 3, 

gdzie: 
t  - temperatura powietrza nawiewanego na wyjœciu z wymiennika ciep³a (do pomieszczeñ); 1

t  - temperatura powietrza wywiewanego na wyjœciu w wymiennik ciep³a (z zewn¹trz);2

t - temperatura powietrza wywiewanego na wejœciu do wymiennika ciep³a (z pomieszczenia). 
Korzystaj¹c z powy¿szego wzoru i znaj¹c wspó³czynnik sprawnoœci wymiennika ciep³a (K) istnieje 
mo¿liwoœæ obliczenia temperatury powietrza nawiewanego, na wyjœciu z wymiennika ciep³a (t ). 

Na przyk³ad: 
Je¿eli skutecznoœæ rekuperacji ciep³a K (sprawnoœæ wymiennika ciep³a) stanowi: K = 88 %; 

0
Temperatura powietrza nawiewanego na wejœciu do wymiennika ciep³a t stanowi: t  = 7 C; 2

0Temperatura powietrza wywiewanego na wejœciu do wymiennika ciep³a t stanowi: t  = 24 C, 3

wtedy na podstawie powy¿szego wzoru otrzymamy: t = t + K (t - t )=7+0.88 (24-7) = 21,96 

0A wiêc temperatura powietrza nawiewanego na wyjœciu z wymiennika ciep³a t  stanowi: t = 21,96 C,  1

Z tego wynika, ¿e ch³odne powietrze nawiewane, w wymienniku ciep³a nagrzewa siê od oko³o 
0 07 C do 21,96 C. 

VUT EH ЕС
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SCHEMAT

POD£¥CZENIA

CENTRALI DO SIECI 

ZASILAJ¥CEJ

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy centrali VUT…EH EC, centralê nale¿y od³¹czyæ 

od Ÿród³a energii elektrycznej. Pod³¹czyæ centralê do sieci zasilaj¹cej mo¿e tylko wykwalifikowany 

elektryk. 

Wartoœci nominalne parametrów elektrycznych centrali VUT…EH EC s¹ wskazane na nalepce

zak³adu producenta. Zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian pod³¹czania wewnêtrznego - skutkuje 

to utrat¹ praw gwarancyjnych. 

Centrala VUT…EH EC jest zasilana jednofazowym pr¹dem przemiennym 230V / 50Hz. 

Centrala powinna byæ pod³¹czona za pomoc¹ izolowanych, trwa³ych przewodów o przekroju nie mniej 

ni¿ 2,5 mm2.

Wskazane przekroje przewodów s¹ orientacyjne. 

Przy ich wyborze nale¿y uwzglêdniaæ maksymalne, dopuszczalne ich nagrzewanie siê, zale¿ne od rodzaju 

przewodu, jego izolacji, d³ugoœci i sposobu ich u³o¿enia  w powietrzu, w rurach, w œcianie. 

Pod³¹czanie centrali VUT…EH EC nale¿y wykonaæ na tabliczce zaciskowej, znajduj¹cej siê w puszce 

rozdzielczej, umieszczonej na œciance bocznej centrali VUT…EH EC, odpowiednio do schematu po³¹czeñ 

elektrycznych i oznakowania zacisków zgodnie z rys. 6. Wprowadzanie przewodów do skrzynki zaciskowej,  

umieszczonej na œciance bocznej centrali VUT…EH EC, dokonaæ przez hermetyzowany wlot kablowy na 

œciance skrzynki zaciskowej w celu zapewnienia klasy ochrony elektrycznej. 

Na wejœciu zewnêtrznym (220 V / 50 Hz) ma byæ zainstalowany wmontowany do stacjonarnej sieci 

zasilaj¹cej wy³¹cznik automatyczny z elektromagnetycznym rozczepieniem, rozrywaj¹cy wszystkie fazy sieci. 

Wy³¹cznik zewnêtrzny QF nale¿y  umieœciæ w taki sposób, aby do niego by³ wolny dostêp w celu natych

miastowego wy³¹czenia centrali. Pr¹d zadzia³ania ochrony ma byæ zgodny z pr¹dem pobieranym  

przez centralê VUT…EH EC. 

Zalecany nominalny pr¹d wy³¹cznika automatycznego 

16 A (dla centrali VUT 300.1 EH EC I VUT 300.2 EH EC) i 

25 A (dla centrali VUT 400 EH EC I VUT 600 EH EC). 

VUT EH ЕС



Sterownik konstrukcyjnie po³¹czony w jednym korpusie z czujnikiem temperatury pomieszczenia, 

dlatego sterownik centrali nale¿y umieszczaæ w strefie minimum 1 m od grzejników, drzwi oraz okien. 

Sterownik nale¿y mocowaæ na œcianie za pomoc¹ za³¹czonych wkrêtów. 

Do bloku sterowania, sterownik nale¿y pod³¹czaæ za pomoc¹ standardowego, cztero¿y³owego kabla 

telefonicznego o d³ugoœci do 10 m. 

Zakaz uk³adania przewodu komunikacyjnego sterownika w bliskoœci instalacji zasilaj¹cej. 

Zalecana minimalna odleg³oœæ pomiêdzy nimi to 150 mm. 

Firma producent dostarcza zmontowany sterownik, pod³¹czony do centrali VUT…EH EC. 

W razie koniecznoœci powtórnej instalacji sterownika, wykonaæ czynnoœci w nastêpuj¹cej kolejnoœci. 

Rozkrêciæ sterownik: 

a) otworzyæ skrzynkê sterownika, naciskaj¹c na przedni panel; 

b) za pomoc¹ œrubokrêta od³¹czyæ kabel transmisyjny od tabliczki zaciskowej (patrz rys.7); 

c) klamrê, zaciœniêt¹ na podstawie monta¿owej odpi¹æ; 

d) zdj¹æ kabel transmisyjny, wykonaæ w³aœciwy monta¿ przewodu. 

Wykonaæ monta¿ sterownika (patrz rys.7): 

a) przeci¹gn¹æ kabel przez otwór technologiczny dolnej przykrywy; 

b) zamocowaæ doln¹ przykrywkê sterownika w wybranym miejscu, przy czym g³ówka wkrêtu powinna 

mocno przyciskaæ przykrywkê do œciany oraz w ¿adnym razie nie mo¿e dotykaæ p³yty elektroniki 

sterownika. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urz¹dzenia! 

POD£¥CZENIE

STEROWNIKA
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Rys. 8

c) zdj¹æ izolacjê ochronn¹ z os³ony przewodu (~20 mm); 
d) zdj¹æ izolacjê z przewodów (~6 mm); 
e) przy³¹czyæ przewody do tabliczki zaciskowej na p³ycie zgodzie z oznakowaniem na nalepce oraz 
zgodnie z kolorem przewodów: 

f) zamocowaæ kabel na podstawie monta¿owej klamr¹; 

g) zatrzasn¹æ przykrywkê sterownika. 

Od strony centrali przeci¹gn¹æ kabel z konektorem przez hermetyzowany wlot kablowy w skrzynce bloku 
sterowania (rys.9, poz.1) przy³¹czyæ przewody do kontaktów tabliczki zaciskowej (rys.9, poz.2) 
zale¿nie od wersji sterownika. 

W przypadku centrali VUT…EH EC jest to tabliczka zaciskowa (rys.9, poz. 2).  
Centrala VUT…EH EC wyposa¿ona jest w czujniki termorezystorowe, za³¹czone w zestawie oraz montowane 
przez firmê producenta, dlatego pod³¹czenie czujnika kana³owego nie jest wymagane. 
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Rys. 9

Sterownik

(pozycja 1) 

Pod³¹czyæ centralê do sieci zasilaj¹cej 230V / 50Hz (patrz przy³¹czenie centrali do sieci zasilaj¹cej). 
Na wskaŸniku wyœwietlone zostanie logo “VENTS”, wskaŸniki diodowe siê nie pal¹. 

Aby w³¹czyæ centralê, nale¿y nacisn¹æ przycisk Power, wybraæ "W³¹czona" i nacisn¹æ przycisk Enter. 
Zapali siê zielona dioda, centrala aktywuje bie¿¹cy tryb pracy oraz na wskaŸniku sterownika bêdzie 
widoczna informacja podstawowego okna roboczego. 

Aby wy³¹czyæ centralê, nale¿y nacisn¹æ przycisk Power, wybraæ "Wy³¹czona" i nacisn¹æ przycisk Enter. 
W centrali zmieni siê tryb przedmuchiwania elementów grzejnych (miga zielona dioda œwiec¹ca) i za 
2 minuty wy³¹czy siê. Wyboru i zmiany parametrów roboczych mo¿na dokonaæ za pomoc¹ menu 
u¿ytkownika (patrz ni¿ej). 

TRYB

W£¥CZENIA/

WY£¥CZENIA

STEROWANIE 

CENTRAL¥ 

VUT ...EH EC

Kana³owy 

czujnik temperatury 

Sterownik

(pozycja 2) 

Centrala "VUT... EH EC" sterowana jest za pomoc¹ zdalnego sterownika. Fizyczny kana³ ³¹cznoœci 
"sterownik-centrala" realizowany jest za pomoc¹ standardowego cztero¿y³owego kablu telefonicznego 
o d³ugoœci do 10 m. Wymiana danych nastêpuje w formie cyfrowej.
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Funkcjonalnoœæ. 

1. System pozwala na sterowanie wydajnoœci¹ wentylatora nawiewnego i wywiewnego oraz ma 3 
stopnie prêdkoœci wentylatorów:
- 1 - minimalny, stosuje siê w dni wolne oraz w dni œwi¹teczne albo w nocy w pomieszczeniach 
mieszkalnych
- 2 - normalna wentylacja;
- 3 - tryb intensywnej wentylacji, gdy wymagana jest dodatkowa wydajnoœæ powietrza. 

2. Czujniki temperatury pozwalaj¹ systemowi sterowania na optymalne dopasowanie w³aœciwego 
trybu pracy w celu podtrzymywania odpowiedniej temperatury w kanale. 

3. Sterownik wyposa¿ony jest w czujnik temperatury, co pozwala na podtrzymywanie wymaganej 
(ustalonej przez u¿ytkownika) temperatury w pomieszczeniu przy wybranej wydajnoœci wentylatora 
lub zgodnie z systemem wybranej funkcji serwisowej (patrz ni¿ej). Wybór w³aœciwego trybu pracy, 
a tak¿e wartoœci bie¿¹cych parametrów (temperatura w pomieszczeniu, zadana temperatura, 
stopieñ prêdkoœci wentylatora, moc nagrzewnicy) wyœwietlone zostan¹ na wskaŸniku 
ciek³okrystalicznym. 

4. Program optymalnego oszczêdzania energii oblicza moc nagrzewnicy niezbêdn¹ do sta³ego 
0podtrzymywania temperatury w pomieszczeniu z dok³adnoœci¹ do 1 C, przy czym moc grzejników 

reguluje siê z dok³adnoœci¹ do  1%. 

5. Zawór obejœciowy (by-pass) pozwala przy niskiej temperaturze powietrza nawiewanego zabezpieczyæ 
wymiennik ciep³a przed zamarzaniem, a w systemie wentylacji bez nagrzewania, jeœli jest to wymagane, 
nie dopuszcza do wymiany ciep³a do powietrza nawiewanego (letni tryb pracy bez wymiennika ciep³a). 

6. Program monitorowania stanu systemu œledzi parametry pracy
centrali oraz w razie niebezpiecznych sytuacji (przegrzewanie elementów grzejnych, zerwanie linii 
komunikacji) nastêpuje awaryjne wy³¹czenie, z wyœwietleniem odpowiedniej informacji na sterowniku. 
Informacja o koniecznoœci wymiany filtra wyœwietla siê na monitorze z periodycznoœci¹, ustalon¹ przez 
u¿ytkownika czêstotliwoœci¹ (patrz ni¿ej). 

7. W zale¿noœci od kompletacji, sterownik umo¿liwia sterowanie dodatkowymi centralami 
(nagrzewnicami kana³owymi, przepustnicami, centralami nawiewnymi lub wywiewnymi) pod³¹czonymi 
do cyfrowej linii ³¹cznoœci. 
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System automatycznego sterowania central¹ "VUT... EH EC” zabezpiecza nastêpne funkcje serwisowe: 

1. Program tygodniowego zegara, przeznaczony jest do automatycznej zmiany parametrów ustalanych 
przez u¿ytkownika (temperatura w pomieszczeniu, prêdkoœæ wentylatora) w zale¿noœci od dnia 
tygodnia i okresu dnia. Ta funkcja zapewnia automatyczne prze³¹czenie, realizuj¹c systemy "dzieñ-noc", 
a tak¿e "dni powszednie-dni wolne" oraz ³atwe programowanie dla ka¿dego dnia tygodnia. 

2. Program zegara dobowego umo¿liwia automatyczne w³¹czenie i wy³¹czenie centrali w czasie 
okreœlonym przez u¿ytkownika. 

3. Wybór trybów pracy wymiennika ciep³a umo¿liwia optymaln¹ realizacjê funkcji pracy centrali 
"VUT... EH EC” w zale¿noœci od sezonu “zima-lato” 

4. Dla zabezpieczenia czystego powietrza nawiewanego nale¿y okresowo wymieniaæ filtr. System 
automatyki posiada funkcjê zegara wymiany filtra, umo¿liwiaj¹c¹ ustalenie interwa³u czasu, 
po którego up³ywie wyœwietla siê informacja o koniecznoœci wymiany filtra. 

FUNKCJE 

SERWISOWE

18

1. WskaŸnik ciek³okrystaliczny. 

2. Dioda œwiec¹ca, koloru czerwonego - sygnalizuje o wyst¹pieniu sytuacji awaryjnej albo usterce 

(pali siê) albo o koniecznoœci wymiany filtra (mruga). 

3. Czujnik temperatury. 

4. Przycisk “Up” - wybór pozycji w menu (ruch kursora do góry) albo zwiêkszenie bie¿¹cego 

parametru. 

VUT EH ЕС



PROGRAMOWANIE

TRYBÓW PRACY

ZA POMOC¥

STEROWNIKA LCD

W normalnych warunkach pracy centrali na ekranie wyœwietla siê podstawowe okno robocze zaœ 
u¿ytkownikowi dostêpne s¹ nastêpuj¹ce informacje:

Przy naciskaniu na przycisk Escape nastêpuje tryb wyboru jêzyka interfejsu.
Wybraæ jêzyk mo¿na za pomoc¹ przycisków Up/Down. Zmieniæ jêzyk mo¿na poprzez naciskanie przycisku 
Enter. W razie nienaciskania jakiegokolwiek przycisku w ci¹gu 10 sek, a tak¿e przy naciskaniu na przycisk 
Escape mo¿na przejœæ do podstawowego okna roboczego bez zmiany jêzyka interfejsu. 
Menu u¿ytkownika sk³ada siê z dwóch poziomów: “menu podstawowe” i ”menu serwisowe”. 

Aby wejœæ do menu z podstawowego okna roboczego naciœnij przycisk Enter.
Przemieszczanie siê pomiêdzy punktami nastêpuje za pomoc¹ przycisków Up/Down.
Aby wróciæ do uprzedniego poziomu i wyjœæ do podstawowego okna roboczego naciœnij przycisk Escape.
Aby wejœæ do bie¿¹cego punktu menu lub w celu zmiany parametru naciœnij przycisk Enter.

Podstawowe menu umo¿liwia u¿ytkownikowi zmianê "podstawowych" parametrów roboczych 
centrali VUT…EH EC: 

5. Przycisk “Down” - wybór pozycji w menu (ruch kursora do do³u) albo zmniejszenie bie¿¹cego 
parametru. 
6. Przycisk “Enter” - wybór parametru dla zmiany albo przemieszczenia na ni¿szy poziom menu 
(w oknie roboczym wejœcie do menu). 
7. Przycisk “Escape” - powrót na wy¿szy poziom menu (w oknie roboczym systemu, zmiany jêzyka 
interfejsu). 
8. Przycisk “Power” - sterowanie stanem centrali (w³¹czono/wy³¹czono). 
9. Dioda œwiec¹ca zielonego koloru - sygnalizuje o stanie centrali (pali siê - w³¹czona, 
miga - przedmuchiwanie elementów grzejnych, nie pali siê - wy³¹czona). 
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Zmianê poziomu temperatury regulujemy przyciskami (Up/Down).

“Ustawienie temperatury” 

“Prêdkoœæ wentylatora” 

Zmiana stopnia prêdkoœci wentylatora (przyciskami Up/Down). 
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Menu serwisowe umo¿liwia uruchomienie i ustawienie funkcji "serwisowych": 

“Zegar i kalendarz” 

Ustawienie daty i godziny niezbêdne do prawid³owej pracy "zegara dobowego" oraz “zegara tygodniowego”. 

Wybór okresu (Rok, Miesi¹c, Data, Dzieñ, Godzina, Minuty)  
(przyciskiem Enter).  Zmiana wielkoœci wybranego parametru (przyciskami Up/Down). 

“Zegar wymiany filtra” 

Umo¿liwia u¿ytkownikowi okreœlenie okresu czasu, po którego up³ywie sterownik przeniesie siê do 
“stanu upomnienia i sygnalizowania" o koniecznoœci wymiany filtra
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Zmiana okresu czasu (przyciskami Up/Down). 

Informacja z przypomnieniem okresowo (na krótko) zastêpuje "podstawowe okno robocze", 
przy czym jednoczeœnie miga czerwona dioda. Aby wy³¹czyæ ostrze¿enie wystarczy wejœæ do menu 
"zegar wymiany filtra” i nacisn¹æ (przycisk Enter). 

Nastêpne przypomnienie nast¹pi po okresie czasu ustawionym przez u¿ytkownika. 
W trybie przypominania centrala pracuje tak samo jak w zwyk³ym systemie. 

“Zegar dobowy” 
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Umo¿liwia u¿ytkownikowi ustawienie czasu w³¹czenia i czasu wy³¹czenia centrali VUT…EH EC. 
Przy aktywowaniu tego systemu, centrala VUT…EH EC bêdzie automatycznie siê w³¹czaæ i wy³¹czaæ 
w ustalonym czasie co ka¿d¹ dobê do momentu zmiany danego programu. 
Przy czym w pozycji "bie¿¹cy tryb pracy" w podstawowym oknie roboczym bêdzie siê wyœwietlaæ "C", 
œwiadcz¹ce ow³¹czonym zegarze dobowym. 

Zmiana pozycji (czas w³¹czenia, czas wy³¹czenia Godzina, Minuty) (przyciskiem Enter).
Zmiana wielkoœci wybranej pozycji (przyciskami Up/Down). 

“Zegar tygodniowy” 

Umo¿liwia u¿ytkownikowi ustawienie programu pracy centrali VUT…EH EC w dowolne dni tygodnia. 
Przy aktywowaniu tego trybu centrala VUT…EH EC bêdzie automatycznie (zgodnie z ustalonymi 
parametrami) zmieniaæ prêdkoœæ pracy wentylatora oraz temperaturê w ustalonym okresie 
poszczególnych dni tygodnia. 
Przy czym w pozycji "bie¿¹cy tryb pracy" podstawowego okna roboczego bêdzie siê wyœwietlaæ
“H”, œwiadcz¹ce o w³¹czonym zegarze tygodniowym. 
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!
Tryb zegara dobowego jest priorytetowym, dlatego przy w³¹czonym zegarze dobowym w pozycji 

"bie¿¹cy tryb pracy" podstawowego okna roboczego bêdzie siê wyœwietlaæ “C”.

Wybór pozycji (dzieñ tygodnia, stan zegara w danym dniu tygodnia w³¹czono/wy³¹czono, okres czasu 
roboczego centrali w danym trybie, temperatura nastawiona, prêdkoœæ wentylatora)(przyciskiem Enter).
Zmiana wielkoœci wybranej pozycji (przyciskami Up/Down). 
Przyk³adowe programowanie pracy centrali na tydzieñ. 

Nale¿y ustawiæ harmonogram pracy centrali VUT EH: 
PONIEDZIA£EK
od 8:00 do 23:00 ustawiæ wymagan¹ temperaturê w pomieszczeniu 24 °C, prêdkoœæ wentylatora 
nawiewnego œrednia;
od 23:00 do 8:00 ustawiæ wymagan¹ temperaturê w pomieszczeniu 21  °C, prêdkoœæ wentylatora 
nawiewnego minimalna. 

WTOREK 
od 9:00 do 22:00 ustawiæ wymagan¹ temperaturê w pomieszczeniu 23 °C, prêdkoœæ wentylatora 
nawiewnego maksymalna;
od 22:00 do 9:00 ustawiæ wymagan¹ temperaturê w pomieszczeniu 20 °C, prêdkoœæ wentylatora 
nawiewnego minimalna. 

ŒRODA 
wykluczyæ 

CZWARTEK 
wykluczyæ 
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PI¥TEK 
od 9:00 do 20:00 ustawiæ wymagan¹ temperaturê w pomieszczeniu 250C, prêdkoœæ wentylatora 
nawiewnego maksymalna;
od 20:00 do 9:00 ustawiæ wymagan¹ temperaturê w pomieszczeniu 190C, prêdkoœæ wentylatora 
nawiewnego minimalna. 

SOBOTA 
wykluczyæ 

NIEDZIELA 
wykluczyæ 

Wejœæ do trybu programowania zegara tygodniowego, wybraæ "w³¹czono", nacisn¹æ Enter 
(na ekranie wyœwietli siê okno programowania przez dni tygodnia). 

Programowanie trybów pracy na PONIEDZIA£EK:
W oknie wyboru dnia tygodnia, pierwszy wiersz za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ
“PONIEDZIA£EK”, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna stanu zegara do wybranego dnia tygodnia). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “W³¹cz”, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
czasu w³¹czenia "dziennego" okresu pracy drugi wiersz). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 08:00, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniu w "dziennym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 24, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
prêdkoœci wentylatora nawiewnego w "dziennym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ œredni¹ prêdkoœæ (dwa zaciemnione paski), nacisn¹æ Enter 
(kursor przejdzie do okna ustawienia czasu w³¹czenia “nocnego” okresu pracy, trzeci wiersz). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 23:00, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniu w "nocnym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 21, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
prêdkoœci wentylatora nawiewnego w "nocnym" okresie).
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Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ minimaln¹ prêdkoœæ (jeden zaciemniony pasek), 
nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna wyboru dnia tygodnia, pierwszy wiersz). 

Programowanie trybów pracy na WTOREK: 
W oknie wyboru dnia tygodnia pierwszy wiersz za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “WTOREK”, 
nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna stanu zegara do wybranego dnia tygodnia). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “W³¹cz”, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
czasu w³¹czenia "dziennego" okresu pracy, drugi wiersz). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 09:00, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniu w "dziennym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 23, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
prêdkoœci wentylatora nawiewnego w "dziennym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ maksymaln¹ prêdkoœæ (trzy zaciemnione paski), nacisn¹æ 
Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia czasu w³¹czenia “nocnego” okresu pracy, trzeci wiersz). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 22:00, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniu w "nocnym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 20, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
prêdkoœci wentylatora nawiewnego w "nocnym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ maksymaln¹ prêdkoœæ (jeden zaciemniony pasek), nacisn¹æ 
Enter (kursor przejdzie do okna wyboru dnia tygodnia pierwszy wiersz). 

Programowanie trybów pracy na ŒRODÊ: 
W oknie wyboru dnia tygodnia pierwszy wiersz za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “ŒRODA”, 
nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna stanu zegara do wybranego dnia tygodnia). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “Wy³.”, nacisn¹æ Enter (kursor wraca do okna wyboru dnia 
tygodnia, pierwszy wiersz). 

Programowanie trybów pracy na CZWARTEK: 
W oknie wyboru dnia tygodnia pierwszy wiersz za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “CZWARTEK”, 
nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna stanu zegara do wybranego dnia tygodnia). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “Wy³.”, nacisn¹æ Enter (kursor wraca do okna wyboru dnia 
tygodnia, pierwszy wiersz). 
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Programowanie trybów pracy na PI¥TEK: 
W oknie wyboru dnia tygodnia pierwszy wiersz za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “PI¥TEK”, 
nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna stanu zegara do wybranego dnia tygodnia). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “W³¹cz”, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do  okna ustawienia 
czasu w³¹czenia "dziennego" okresu pracy, drugi wiersz). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 09:00, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniu w "dziennym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 25, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
prêdkoœci wentylatora nawiewnego w "dziennym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ maksymaln¹ prêdkoœæ (trzy zaciemnione paski), nacisn¹æ Enter 
(kursor przejdzie do okna ustawienia czasu w³¹czenia “nocnego” okresu pracy, trzeci wiersz). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 20:00, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia 
wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniu w "nocnym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ 19, nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna ustawienia prêdkoœci 
wentylatora nawiewnego w "nocnym" okresie). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ maksymaln¹ prêdkoœæ (jeden zaciemniony pasek), nacisn¹æ Enter 
(kursor przejdzie do okna wyboru dnia tygodnia, pierwszy wiersz). 

Programowanie trybów pracy na SOBOTÊ: 
W oknie wyboru dnia tygodnia pierwszy wiersz za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “SOBOTA”, 
nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna stanu zegara do wybranego dnia tygodnia). 
Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “Wy³.”, nacisn¹æ Enter (kursor wraca do okna wyboru dnia 
tygodnia, pierwszy wiersz). 

Programowanie trybów pracy na NIEDZIELE: 
W oknie wyboru dnia tygodnia pierwszy wiersz za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “NIEDZIELA”, 
nacisn¹æ Enter (kursor przejdzie do okna stanu zegara do wybranego dnia tygodnia). 
 Za pomoc¹ przycisków Up/Down ustawiæ “Wy³.”, nacisn¹æ Enter (kursor wraca do okna wyboru dnia 
tygodnia, pierwszy wiersz). 
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“Tryb sezonowy” 

W trybie pracy "z rekuperacj¹" (tryb "zimowy") zawór jest zamkniêty i powietrze nawiewne przechodzi 
0przez rekuperator. W razie zagro¿enia zamarzaniem, rekuperatora (powietrze z czerpni poni¿ej -9 C) 

BYPASS pracuje w trybie “otwarty- zamkniêty” (otwarty-5 min., zamkniêty-25 min.), 
co wyklucza mo¿liwoœæ zamarzania rekuperatora. 
W trybie “bez rekuperacji” zawór BYPASS otwarty jest przez ca³y czas (tryb ”letni”). 

Przy naciskaniu na przycisk Power nastêpuje tryb w³¹czenia/wy³¹czenia centrali VUT…EH EC. 

Niniejszy tryb stosowany jest tylko w centrali „VUT…H EC” z zaworem obejœciowym rekuperatora 
tzw. “BYPASS-em”. 
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Przyciskami Up/ Down albo przyciskiem Power wybraæ wymagan¹ pozycjê, przyciskiem Enter przestawiæ 
centralê VUT…EH EC w odpowiedni stan (w³¹czono/wy³¹czono). 

Przy w³¹czeniu centrali "VUT…EH EC” aktywuje siê nastêpny algorytm:
od³¹czaj¹ siê elementy grzejne, wentylator prze³¹czy siê na nisk¹ prêdkoœæ tryb “przedmuchiwanie 
elementów grzejnych”. Przy czym miga zielona dioda.
Ten tryb jest konieczny aby usun¹æ energiê ciepln¹ z elementów grzejnych i wykluczyæ mo¿liwoœæ 
zadzia³ania termowy³¹czników.

Za 2 minuty centrala VUT…EH EC wy³¹czy siê.

W razie w³¹czenia siê jednego albo wiêcej czujników termowy³¹cznika dla elementów grzejnych, 
a tak¿e w razie zanieczyszczenia filtra (w³¹czenia czujnika ró¿nicowego spadu ciœnienia) lub w razie 
uszkodzenia linii ³¹cznoœci,  centrala VUT…EH EC przechodzi w tryb awaryjnego wy³¹czenia 
“przedmuchiwanie elementów grzejnych”, a nastêpnie centrala za 2 minuty wy³¹czy siê. 
Pali siê czerwona dioda, a na ekranie sterownika wyœwietla siê informacja o powsta³ej usterce oraz 
o jej Ÿródle:

STAN

AWARII

albo

Przed ponownym w³¹czeniem centrali nale¿y uprzednio od³¹czyæ j¹ od sieci zasilaj¹cej i usun¹æ powsta³¹ 
usterkê.
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Obs³uga techniczna centrali VUT…EH EC powinna byæ wykonywana 3-4 razy w ci¹gu roku.
Pomimo bie¿¹cego czyszczenia wymagañ jest: 
1. Obs³uga filtrów.
Brudne filtry zwiêkszaj¹ opór przep³ywaj¹cego w nich powietrza, skutkiem czego do pomieszczeñ trafia 
mniej powietrza.
- Filtry nale¿y czyœciæ co 3-4 miesi¹ce. Filtr mo¿na wyczyœciæ odkurzaczem albo wymieniæ na nowy.
- Po dwukrotnym oczyszczeniu, filtr nale¿y wymieniæ na nowy (1-2 razy na rok). Aby kupiæ nowe filtry, 
skontaktuj siê ze sprzedawc¹. 
2. Kontrola wymiennika ciep³a (1 raz na rok).
Nawet w przypadku sumiennego przestrzegania punktu 1 na bloku wymiennika ciep³a bêdzie osiadaæ 
siê py³ oraz t³uszcz. W celu podtrzymywania wysokiej skutecznoœci wymiany ciep³a wa¿ne jest okresowe 
wyci¹ganie i oczyszczanie wymiennika ciep³a. Wymiennik ciep³a nale¿y myæ gor¹c¹ wod¹ z myd³em lub 
œrodkami do mycia naczynia. 
3. Badanie wentylatorów (coroczne).
Nawet pod warunkiem wykonania zalecanej obs³ugi, takiej jak czyszczenie i wymiana filtrów w 
wentylatorach mog¹ siê nagromadzaæ osady py³ów. To zmniejsza wydajnoœæ tych wentylatorów.
Wentylatory mo¿na czyœciæ szmatk¹ albo miêkk¹ szczotk¹ bez u¿ycia wody oraz agresywnych œrodków 
myj¹cych, a tak¿e nie stosuj¹c ostrych przedmiotów i rozpuszczalników, które mog¹ uszkodziæ wirnik. 
4. Kontrola drena¿u skroplin (raz na rok).
Drena¿ skroplin (rurka spustowa) mo¿e zostaæ zanieczyszczona cz¹stkami brudu z powietrza 
wywiewanego. Sprawdziæ dro¿noœæ rurki spustowej do zbiornika skroplin na dole agregatu. Oczyœciæ 
syfon i rurkê spustow¹ w razie koniecznoœci. 
5. Oczyszczanie ¿aluzji i dyfuzorów (w razie koniecznoœci).
System wentylacji zabezpiecza dop³yw œwie¿ego powietrza do domu i wyci¹ganie zu¿ytego powietrza 
poprzez system przewodów wentylacyjnych: ¿aluzji i dyfuzorów. ¯aluzje i dyfuzory nale¿y montowaæ w 
suficie lub na œcianach pomieszczeñ budynku. Wyj¹æ dyfuzory oraz ¿aluzje, umyæ je gor¹c¹ wod¹ z 
myd³em. Absolutny zakaz zamiany miejscami dyfuzorów i ¿aluzji. 
6. Kontrola dop³ywu œwie¿ego powietrza.
Liœcie i inne zanieczyszczenia mog¹ zanieczyszczaæ kratkê czerpni skutkiem czego mog¹ zmniejszyæ 
nap³yw powietrza. Sprawdzaæ kratkê czerpni dwa razy na rok, oczyœciæ w razie koniecznoœci. 
7. Kontrola systemu przewodów wentylacyjnych (co 5 lat).
Nawet pod warunkiem regularnej wymiany filtrów osady py³ów bêd¹ siê nagromadzaæ wewn¹trz 
przewodów powietrznych. To obni¿a skutecznoœæ systemu wentylacyjnego. 
Nale¿y okresowo czyœciæ przewody powietrzne. 

OBS£UGA

TECHNICZNA

! Nale¿y sprawdzaæ i czyœciæ okap wyci¹gowy i kratê raz na rok w razie koniecznoœci.
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Zaistnia³a usterka Ewentualne  przyczyny Sposób usuniêcia 

Zablokowany jeden lub oba wentylatory;
Nieprawid³owe pod³¹czenie sterownika lub 
innych elementów centrali VUT…EH EC. 

Podwy¿szone zu¿ycie pr¹du elektrycznego
z powodu zwarcia w obwodzie elektrycznym, 
co powoduje zadzia³anie zabezpieczaj¹cego 
wy³¹cznika automatycznego.
 

Zanieczyszczone filtry;
Zanieczyszczone elementy centrali wentylacyjnej
(dyfuzory, ¿aluzje, kratki, przewody wentylacyjne);
Zanieczyszczone elementy centrali VUT…EH EC
(wentylatory, wymiennik ciep³a);
Uszkodzenie przewodów centrali wentylacyjnej, 
pozamykane zawory powietrzne, dyfuzory 
lub ¿aluzje. 

Zanieczyszczone filtry;
Oblodzenie wymiennika ciep³a; 
W³¹czenie czujnika temperaturowego; 
Nieprawid³owo dopasowany system 
wentylacyjny. 

Zanieczyszczone wentylatory; 
Poluzowane po³¹czenia gwintowe; 
Powstawanie podwy¿szonego ha³asu w wyniku 
braku wk³adek antywibracyjnych.

 

Brak zalecanego nachylenia centrali VUT EH EC, 
systemu drena¿owego; 
Zanieczyszczony system drena¿owy; 
Obmarzanie systemu drena¿owego. 

Przy w³¹czeniu centrali 
VUT…EH EC wentylator 
(wentylatory) nie w³¹czaj¹ siê.
 

Przy w³¹czeniu centrali 
"VUT…EH EC” nastêpuje jej 
automatyczne wy³¹czenie

 

Niska wydajnoœæ powietrza.

 

Ch³odne powietrze nawiewane 
do pomieszczeñ.

 

Podwy¿szony ha³as, wibracja

 

Wyciek wody. 

Wy³¹czyæ centralê VUT…EH EC.
Usun¹æ przyczynê zablokowania wentylatora. 
Ponownie w³¹czyæ centralê VUT…EH EC.
 

Wy³¹czyæ centralê VUT…EH EC. 
Usun¹æ przyczynê podwy¿szonego zu¿ycia pr¹du 
elektrycznego. Sprawdziæ stan wy³¹cznika automatycznego. 
Wy³¹czyæ i w³¹czyæ ponownie wy³¹cznik automatyczny. 
Ponownie w³¹czyæ centralê VUT…EH EC. 

Nale¿y oczyœciæ lub wymieniæ filtry, oczyœciæ elementy 
systemu wentylacyjnego (dyfuzorów, ¿aluzji, kratek, 
przewodów powietrznych); 
Nale¿y oczyœciæ elementy urz¹dzenia centrali VUT EH EC 
(wentylatorów, wymiennika ciep³a); 
Nale¿y przekonaæ siê, ¿e przewody powietrzne systemu 
wentylacyjnego nie s¹ uszkodzone i ¿e s¹ otwarte zas³ony 
powietrzne, dyfuzory i ¿aluzje.

 

Nale¿y oczyœciæ lub wymieniæ filtry; Nale¿y przekonaæ siê 
o nie wyst¹pieniu oblodzenia wymiennika ciep³a, w wypadku 
obecnoœci lodu w wymienniku ciep³a, nale¿y wy³¹czyæ 
centralê VUT EH EC, odczekaæ do momentu jego odlodzenia. 
Aby zapobiec obmarzaniu wymiennika ciep³a nale¿y 
podwy¿szyæ temperaturê w³¹czania siê czujnika przekaŸnika 
temperaturowego.
 

Oczyœciæ wentylatory. Dokrêciæ po³¹czenia œrubowe. 
Nale¿y zainstalowaæ centralê VUT EH EC na podk³adkach 
antywibracyjnych (nie za³¹czone w zestawie).

 Nale¿y sprawdziæ obecnoœæ zalecanego nachylenia centrali 
VUT EH EC w kierunku króæca drena¿owego; 
Nale¿y sprawdziæ obecnoœæ zanieczyszczeñ w systemie 
drena¿owym oraz istnienie przeszkód w elementach systemu 
drena¿owego; 
Nale¿y przekonaæ siê o braku obmarzania elementów 
systemu drena¿owego.

 

Usuniêcie 

usterek
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PRZECHOWYWANIE I 

TRANSPORT

Centralê VUT…EH EC nale¿y przechowywaæ w opakowaniu fabrycznym w wentylowanym pomieszczeniu 
w temperaturze od + 10 °C do + 40 °C i wilgotnoœci wzglêdnej nie wiêcej ni¿ 60 % 
(przy temperaturze 20 °C).   
Nie jest dopuszczalna obecnoœæ w powietrzu oparów i domieszek o w³aœciwoœciach koroduj¹cych i 
uszkadzaj¹cych izolacjê i szczelnoœæ po³¹czeñ. 
Podczas roz³adunku i magazynowania nale¿y korzystaæ z podnoœników, aby unikn¹æ uszkodzenia 
wyrobu, na przyk³ad, upadku lub mocnych drgañ. Transportowanie ka¿dym rodzajem transportu pod 
warunkiem ochrony wyrobu przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Za³adowywaæ i roz³adowywaæ wyrób bez silnych wstrz¹sów i uderzeñ. 

GWARANCJA 

PRODUCENTA

Producent gwarantuje normalne dzia³anie centrali VUT…EH EC w ci¹gu dwóch lat od dnia sprzeda¿y 
przez sieæ handlu detalicznego pod warunkiem przestrzegania zasad transportowania, przechowywania, 
monta¿u i u¿ytkowania. 
W wypadku braku wzmianki o dacie sprzeda¿y, okres gwarancyjna trwa od daty produkcji.

W wypadku ujawnienia usterek w pracy centrali VUT…EH EC podczas okresu gwarancyjnego, zak³ad 
producenta przyjmuje reklamacje Zleceniodawcy tylko pod warunkiem otrzymania od Zleceniodawcy 
uzasadnionego technicznie protoko³u ze wskazaniem charakteru usterki. 
W wypadku samodzielnej  ingerencji w schemat elektryczny, wyrób traci prawo do serwisu 
gwarancyjnego.    

Naprawa gwarancyjna (po okazaniu karty gwarancyjnej z piecz¹tk¹ punktu handlowego wraz z 
Instrukcj¹ U¿ytkownika wyrobu) i naprawy pogwarancyjne urz¹dzenia VUT…EH EC s¹ dokonywane 
w zak³adzie producenta. 

REKLAMACJE BEZ INSTRUKCJI U¯YTKOWNIKA WYROBU I BEZ WYPE£NIONEGO ŒWIADECTWA 

POD£¥CZENIA NIE BÊD¥ UWZGLÊDNIANE!
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ŒWIADECTWO 

ODBIORU 

 

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep³a VUT_________EH EC

jest zgodna z  warunkami technicznymi i uznana za przydatn¹ do eksploatacji.  

Piecz¹tka odbiorcy 

Data produkcji 

Sprzedane 
nazwa przedsiêbiorstwa handlowego, piecz¹tka sklepu 

Data sprzeda¿y 

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia, powsta³e w wyniku stosowania 
urz¹dzenia VUT… EH EC nie zgodnie z jego przeznaczeniem lub w przypadku nieuzasadnionej 
interwencji mechanicznej.

W³aœciciel urz¹dzenia VUT…EH EC musi przestrzegaæ instrukcji. 

!
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V41PL-01

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep³a VUT_______________________EH EC
zosta³a pod³¹czona do sieci zasilaj¹cej zgodnie z wymogami niniejszej Instrukcji U¿ytkownika 
przez fachowca:

Imiê, nazwisko 

data  podpis 

ŒWIADECTWO 

POD£¥CZENIA

KARTA 

GWARANCYJNA 
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