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CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

WPROWADZENIE

Niniejszy podręcznik eksploatacji jest połączony z opisem technicznym, instrukcją obsługi i metryką urządzenia oraz zawiera 
informacje dotyczące instalacji i montażu centrali nawiewnej z odzyskiem ciepła «VUT .. EH» serii «VENTS» (zwana dalej w tekście - 
centrala).

PRZEZNACZENIE

Centrala z rekuperatorem i nagrzewnicą elektryczną jest urządzeniem przeznaczonym do oszczędzania energii cieplnej przy pomocy 
jej rekuperacji i stanowi jeden z elementów stosowanych w pomieszczeniach technologii energooszczędnych. Centrala jest wyrobem 
uzupełniającym i nie może być użytkowana samodzielnie.

Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania ciągłej wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i użytku publicznego 
(mieszkania, domy prywatne, biura, hotele, kawiarnie itp.) oraz rekuperacji energii cieplnej odprowadzanego z pomieszczenia powietrza 
do podgrzewania oczyszczonego powietrza napływającego.

Przetłaczane powietrze nie powinno zawierać mieszanek palnych lub wybuchowych, oparów chemikaliów, pyłu o dużych 
cząstkach, sadzy, tłuszczów lub mediów, sprzyjających powstawianiu szkodliwych substancji (substancję trujące, pył, mikroorganizmy 
chorobotwórcze), substancji lepkich oraz materiałów włóknistych.

CENTRALA NIE JEST PRZEZNACZONA DO UżYTKOWANIA PRZEZ DZIECI, OSObY O ObNIżONYCH ZDOLNOśCIACH 
PERCEPCYJNYCH CZY UMYSŁOWYCH ORAZ OSObY NIE MAJąCE ODPOWIEDNIEgO PRZYgOTOWANIA.
DO UżYTKOWANIA CENTRALI Są DOPUSZCZANI WYKWALIfIKOWANI fACHOWCY PO ODPOWIEDNIM INSTRUKTAżU.
CENTRALA POWINNA bYć INSTALOWANA W MIEJSCACH UNIEMOżLIWIAJąCYCH SAMODZIELNY DOSTĘP DZIECI.

 centrala — 1 szt.;
 naścienny pulpit sterowania — 1 szt.;
 podręcznik eksploatacji — 1 szt.;
 skrzynia transportowa — 1 szt.

SCHEMAT OZNACZENIA REfERENCYJNEgO

Usytuowanie króćców

H - poziome
Rodzaj nagrzewnicy

E - elektryczna
Wydajność, [m3 /h]
350, 500, 530, 600, 800,1000,1500, 2000

Typ centrali

VUT - nawiew z utylizacją (rekuperacją ciepła)

VUT   ХХХ        EH

Centrala jest przeznaczona do zainstalowania w pomieszczeniu zamkniętym, w temperaturze powietrza otaczającego od +1°C do 
+40°C i wilgotności względnej do 80%.

Stopień ochrony przed dostępem do niebezpiecznych zespołów i przeniknięciem wody:
 silników elektrycznych centrali - IP 44;
 centrali zmontowanej i podłączonej do przewodów powietrznych - IP 22.

Podstawowe wymiary ogólne i przyłączeniowe, wygląd, oraz parametry techniczne zostały określone na rys. 1 i 2 oraz w tab. 1, 2 i 3.
Konstrukcja centrali jest stale udoskonalana, w związku z tym niektóre modele mogą nieznacznie odróżniać się od opisanych w 

niniejszym podręczniku.

KOMPLET DOSTAWY
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Rys.1 Wymiary gabarytowe i przyłączeniowe dla VUT EH 350..600
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Tab. 1

Typ
Wymiary, mm

A B C D E F G H I K

VUT 350 EH 996 403 954 124 1057 554 497 100 119 111

VUT 500 EH 996 403 954 149 1057 554 497 100 119 111

VUT 530 EH 996 403 954 159 1057 554 497 100 119 111

VUT 600 EH 996 403 954 199 1057 554 497 100 119 111

Tab. 1
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Rys.2 Wymiary gabarytowe i przyłączeniowe dla VUT EH 800..2000
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Typ
Wymiary, [mm]

A B C D E F G H I K L M

VUT 800 EH 1117 460 1071 249 1176 832 698 613 80 126 154 386

VUT 1000 EH 1117 460 1071 249 1176 832 698 613 80 126 154 386

VUT 1500 EH 1394 581 1345 314 1447 947 814 842 200 394 201 320

VUT 2000 EH 1394 581 1345 314 1447 947 814 842 200 394 201 320

Tab. 2



6

Tab. 3

Typ VUT 
350 EH

VUT 
500 EH

VUT 
530 EH

VUT 
600 EH

VUT 
800 EH

VUT 
1000 EH

VUT 
1500 EH

VUT 
2000 EH

Napięcie zasilania, V 50 Hz 1~230 3~400

Moc maksymalna wentylatorów, [W] 2 szt. х 
130

2 szt. х 
150

2 szt. х 
150

2 szt. х 
195

2 szt. х 
245

2 szt. х 
410

2 szt. х 
490

2 szt. х 
650

Maks. pobór prądu wentylatorów, [A] 2 szt. х 
0,60

2 szt. х 
0,66

2 szt. х 
0,66

2 szt. х 
0,86

2 szt. х 
1,08

2 szt. х 
1,8

2 szt. х 
2,15

2 szt. х 
2,84

Prąd nagrzewnicy elektrycznej, [a] 13 13 17,4 17,4 13 13 26 26

Moc sumaryczna centrali, [kW] 3,26 3,3 4,3 4,39 9,49 9,8 18,98 19,30

Całkowity pobór prądu centrali, [a] 14,2 14,32 18,72 19,1 15,16 16,6 30,3 31,7

Maks. zużycie powietrza, [m3/h] 350 500 530 600 800 1200 1750 2200

Prędkość obrotowa, [min-1] 1150 1100 1100 1350 1650 1850 1100 1150

Poziom ciśnienia akustycznego w 
odległości 3 m, [dB(A)] 24-45 28-47 28-47 32-48 48 60 49 65

Temperatura przetłaczanego powietrza, 
[°C]

od -25 
do +55

od -25 
do +50

od -25 
do +50

od -25 
do +55

od -25 
do +45

od -25 
do +40

od -25 
do +45

od -25 
do +40

Materiał obudowy Stop aluminium z cynkie

Izolacja 25 mm minerální vlna 50 mm minerální vlna

Filtr:
wyciąg G4

nawiew F7(EU7) G4(F7)*

Średnica podłączanego przewodu 
powietrznego, [mm] Ø 125 Ø 150 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

Waga, [kg] 45 49 49 54 85 96

Wydajność rekuperacji do 78 % do 88 % do 88 % do 85% do 78 % do 78 % do 77 % do 77 %

Typ rekuperatora Przeciwprądowy

Materiał rekuperatora Aluminium

*opcja

WYMAgANIA bEZPIECZEŃSTWA

ZAbRANIA SIĘ!
• Użytkowania centrali poza zakresem temperatUr, wskazanym w podręcznikU 

EKSPLOATACJI ORAZ W POMIESZCZENIACH Z ObECNOśCIą W POWIETRZU AgRESYWNYCH 
DOMIESZEK I W ATMOSfERZE, ZAgRAżAJąCEJ WYbUCHEM.

• podłączania do przewodów wentylacyjnych sUszarek do bielizny i innych 
PODObNYCH URZąDZEŃ. 

• Używania centrali do pracy z mieszanką pyłowo-powietrzną.

MONTAż, ObSŁUgA TECHNICZNA, PODŁąCZENIE I NAPRAWĘ CENTRALI NALEżY 
PRZEPROWADZAć TYLKO PO JEJ ODŁąCZENIU OD SIECI ZASILAJąCEJ.

Podczas montażu i eksploatacji centrali należy spełniać wymogi niniejszego podręcznika oraz wszystkich lokalnych technicznych 
norm i przepisów obowiązujących w zakresie budownictwa i elektryki.

Centrala musi być uziemiona!
Przed podłączeniem centrali do sieci zasilającej należy upewnić się o braku widocznych uszkodzeń oraz ciał obcych wewnątrz korpusu 

centrali, mogących uszkodzić łopatki wirnika wentylatora. 
Montaż i podłączenie instalacji muszą być dokonywane przez wykwalifikowanych fachowców, uprawnionych do wykonywania 

podobnych robót.  
Centrala nie jest przeznaczona do użytkowania w środowisku zawierającym substancje trujące lub agresywne, na przykład, kwasy, 

alkalia, rozpuszczalniki organiczne, sadzę, farbę oraz rozpylone cząstki substancji agresywnych lub zagrażających wybuchem. Poza tym 
instalacja nie jest przeznaczona do eksploatacji w miejscach, gdzie warunki atmosferyczne są określane wpływem klimatu morskiego lub 
gorących źródeł. 
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bUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Rys. 3. Zasada działania

z ulicy

na ulicę

z pomieszczenia

do pomieszczenia

Centrala działa według opisanej niżej zasady (patrz rys. 3):  
Ciepłe zabrudzone powietrze napływa z pomieszczenia przez przewody powietrzne do centrali, gdzie odbywa się filtracja powietrza, 

po czym powietrze przechodzi przez rekuperator i przy pomocy wentylatora wywiewnego przez przewody powietrzne jest odprowadzane 
na zewnątrz. Czyste, chłodne powietrze z zewnątrz, poprzez przewody powietrzne napływa do filtra nawiewnego, w którym odbywa się 
filtracja powietrza, a następnie powietrze przechodzi przez rekuperator i za pomocą wentylatora nawiewnego powietrze jest tłoczone 
do pomieszczenia. 

W rekuperatorze odbywa się wymiana energii cieplnej pomiędzy ciepłym i zabrudzonym powietrzem, odprowadzanym z 
pomieszczenia a doprowadzanym z zewnątrz czystym, chłodnym powietrzem. Rekuperacja ciepła minimalizuje straty energii cieplnej 
oraz koszty ogrzewania pomieszczeń.

Centrala przedstawia sobą konstrukcję, składającą się z sześciu sztywnie połączonych między sobą płyt warstwowych typu sandwich 
o grubości 25 mm (dla VUT 350 .. 600 EH) i 50 mm (dla VUT 800 .. 2000). Trzywarstwowa płyta typu sandwich przedstawia sobą konstrukcję, 
składającą się z dwóch blach ocynkowanych z ułożonym pomiędzy nimi materiałem izolującym ciepło i dźwięk (wełna mineralna).

W konstrukcji centrali przewidziano szybkozdejmowane panele serwisowe, wyposażone w specjalne uszczelnienia, służące do 
przeprowadzania robót remontowych i inspekcji. Listwa zaciskowa znajduje się w puszce rozdzielczej (patrz rys. 4: poz. 13 dla VUT 350..600 
EH) lub bloku sterowania (patrz rys. 4: poz. 10 dla VUT 800..2000 EH). Podłączenie przewodów zasilających i przewodu uziemienia do 
listwy zaciskowej jest dokonywane przez hermetyzowane wloty kablowe.
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Do wyposażenia podstawowego centrali należy:
 naścienny pulpit sterowania, połączony z systemem sterowania przy pomocy kabla;
 wentylatory nawiewny i wywiewny z wirnikami z wygiętymi do przodu łopatkami i nie potrzebującymi konserwacji silnikami 

elektrycznymi z wbudowaną ochroną termiczną;
 rekuperator płytowy z wymiennikiem przeciwprądowym;
 nagrzewnica elektryczna, wyposażona w ochronę przed przegrzaniem: dwa czujniki - wyłączniki termiczne, jeden z nich to 

— wyłącznik zabezpieczający (+50 °C) z automatycznym ponownym włączeniem po spadku temperatury, drugi - awaryjny (+90  °C), z 
ponownym uruchomieniem ręcznym po naciskaniu przycisku “RESET”;

 filtr powietrza nawiewanego (dokładny G4 (F7));
 filtr powietrza wywiewanego (wstępny G4).

Obr. 4. Konstrukce jednotek

4 3 12 5

9

13110781126

1 7 3 2 11 6

5 8

10
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12

1. Wentylator nawiewny
2. Wentylator wywiewny
3. Rekuperator
4. Filtr nawiewu
5. Filtr wywiewu
6. Króciec drenażowy
7. Nagrzewnica elektryczna
8. Zawór bocznikowy - bypass
9. Naścienny pulpit sterowania
10. Blok sterowania
11. Zbiornik do kondensatu
12. Panele szybkozdejmowane
13. Skrzynka przyłączeniowa - listwa zaciskowa (VUT 350…600 EH)

9

VUT 350..600 EH

VUT 800..2000 EH
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INSTALACJA CENTRALI I JEJ PRZYgOTOWANIE DO PRACY

Centrala może być zawieszona na prętach gwintowych, mocowanych w rozporowych kołkach gwintowanych, lub może być sztywnie 
zamocowana na płaszczyźnie poziomej (rys. 5). Podczas montażu należy zapewnić możliwość dostępu dla przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych i remontowych, wymagane minimalne odległości do ścian są określone na rys. 6.

Rys. 5. Montaż centrali

Podkładka
Nakrętka

Guma tłumiąca 
drgania mechaniczne

Nakrętka z 
przeciwnakrętką

Przykład

Montaż centrali na 
płaszczyźnie poziomej

Rys. 6. Minimalne odległości przy montażu centrali

A=600 mm (VUT 350-1000) EH
А=850 mm (VUT 1500-2000) EH

A

50
0
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Centrala musi być podłączona do systemu drenażowego (rys. 7). Połączyć króciec drenażowy poprzez syfon (nie wchodzi w skład 
kompletu dostawy) do kanalizacji przy pomocy metalowych, plastykowych albo gumowych rurek (rys. 7). Rurki są układane ze spadkiem 
nie mniejszym niż 3°. Przed włączeniem centrali należy napełnić syfon wodą i  dbać aby zawsze był napełniony wodą. Należy upewnić się, 
że woda spływa do kanalizacji, inaczej podczas działania rekuperatora istnieje możliwość gromadzenia się kondensatu wewnątrz centrali.

System odprowadzania kondensatu ma być użytkowany w pomieszczeniach z temperaturą powietrza powyżej 0 °C! 
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest poniżej 0 °C, to wtedy system odprowadzania kondensatu ma być izolowany izolacją cieplną i 
wyposażony w urządzenie grzewcze.

ODPROWADZANIE KONDENSATU

Rys. 7. Odprowadzanie kondensatu

m
in

 3
°

króciec drenażowy

syfon

kanalizacja

rurka

rurka

min 3°

śRODKI OSTROżNOśCI:

Zespól musi być zainstalowany na sztywnej i stabilnej konstrukcji. Patrz charakterystyki techniczne oraz dane, dotyczące masy centrali.
Do montażu należy stosować śruby kotwowe. Upewnić się, że konstrukcja przeznaczona do montażu, jest w stanie wytrzymać 

wagę urządzenia. W przeciwnym wypadku trzeba wykonać wzmocnienie miejsca zainstalowania przy pomocy belek itp. Następnie w 
zamocowanych w suficie kołkach rozporowych z gwintem są montowane pręty gwintowe. Jeżeli wytrzymałość konstrukcji przeznaczonej 
do montażu centrali jest niedostateczną, może powstać rezonans, związany z wibracją zespołu, co z kolei może spowodować zaistnienie 
hałasu.

Obowiązkowo należy uwzględnić strefę obsługi oraz otwór rewizyjny w suficie do kontroli stanu filtrów, rekuperatora i wentylatorów. 
Dla każdej centrali należy przewidzieć osobny otwór rewizyjny. Bardziej szczegółowa informacja jest podana na rysunku gabarytowym 
(patrz rys. 1). Na wstępie należy zainstalować śruby kotwowe (M8). Włożyć śrubę kotłową w element mocujący do zawieszania pod 
sufitem i zamocować ją przy pomocy nakrętek i podkładek. 

Przed montażem należy upewnić się, że wewnątrz korpusu zespołu nie pozostały ciała obce, na przykład: folia lub papier.
Jeżeli śruby kotwowe przy pomocy których zespół jest mocowany do sufitu mają niedostateczną długość, powstaje możliwość 

zaistnienia hałasu, spowodowanego rezonansem sufitu. 
Jeżeli istnieją powody, aby przypuszczać, że źródłem hałasu jest miejsce podłączenia spiralnego przewodu powietrznego, aby uniknąć 

rezonansu należy wymienić spiralny przewód powietrzny na giętki przewód powietrzny. Opisane wyżej środki zapobiegawcze powinny 
wyeliminować problem, związany z rezonansem.

Do wyeliminowania zjawiska rezonansu również można zastosować łączniki elastyczne. W celu osiągnięcia najlepszej wydajności, 
centralę należy zmontować w taki sposób, aby przed i za nią znajdował się prosty odcinek przewodu powietrznego o długości nie mniej 
niż 1 m. Centrala musi być wyposażona w kratkę o wielkości oczek nie więcej, niż 12,5 mm lub w inne urządzenie, uniemożliwiające wolny 
dostęp do wentylatora.

w przypadkU montażU kilkU zespołów, każdą centralę należy podłączać do osobnego syfonU.  
NIE JEST DOPUSZCZALNE bEZPOśREDNIE ODPROWADZANIE KONDENSATU NA ULICĘ, POMIJAJąC KANALIZACJĘ 
śCIEKOWą.
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PODŁąCZENIE DO SIECI ZASILAJąCEJ

Centrale VUT 350..600 EH są podłączane do sieci jednofazowej prądu przemiennego o napięciu 230 V / 50 Hz. Centrale VUT 
800..2000 EH są podłączane do sieci trójfazowej prądu przemiennego o napięciu 400 V / 50 Hz, (patrz tab. 3 i rys. 8). Centrala jest 
podłączana przy pomocy izolowanych, wytrzymałych i odpornych na działanie ciepła przewodów o odpowiednim przekroju (patrz tab. 
4).

Wskazane wielkości przekrojów przewodów są wielkościami orientacyjnymi. Faktyczny, wybór potrzebnej wielkości przekroju 
przewodu zależy od typu przewodu, izolacji, długości i sposobu ułożenia tego przewodu. Należy używać tylko przewodów o żyłach 
miedzianych.  
Centrala obowiązkowo musi być uziemiona. Podłączenie centrali powinno być dokonywane na listwie zaciskowej, znajdującej 
się wewnątrz puszki rozdzielczej (VUT 350..600 EH), lub w bloku sterowania (VUT 800..2000 EH), zgodnie ze schematem połączeń 
elektrycznych i oznaczeniem zacisków. Wszystkie przewody sterujące i przewody zasilania należy podłączać zgodnie ze znakowaniem 
zacisków oraz przestrzegać biegunowość! Podłączenie centrali do sieci zasilającej musi być wykonane przez wbudowany do sieci 
zasilania wyłącznik automatyczny z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Prąd ochrony musi być odpowiednim do prądu pobieranego 
(patrz tab. 3, 4). 

Rys. 8. Schemat podłączenia centrali do sieci zasilającej
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Sieć jednofazowa 
(VUT 350… 600 EH)

Sieć trójfazowa 
(VUT 800… 2000 EH)

Tab. 4

Typ
Prąd znamionowy 

wyłącznika 
automatycznego

Kabel o żyłach 
miedzianych

VUT 350..600 EH 20 A, jednofazowy 3 х 2,5 mm2

VUT 800..1000 EH 20 A, trójfazowy 5 х 2,5 mm2

VUT 1500..2000 EH 40 A, trójfazowy 5 х 4 mm2

PODŁąCZENIE CENTRALI DO SIECI ZASILAJąCEJ MOżE bYć WYKONANE TYLKO PRZEZ KWALIfIKOWANY 
PERSONEL, PO ZAPOZNANIU SIĘ Z NINIEJSZą INSTRUKCJą EKSPLOATACJI. 
centrala może być podłączona do źródła zasilania prądem przemiennym o napięciU, 
odpowiednim do wartości wskazanej w tabeli parametrów technicznych. należy Upewnić się, że 
KAbEL NIgDZIE NIE JEST ZACIśNIĘTY. NIE WOLNO WŁąCZAć CENTRALI W WYPADKU USZKODZENIA KAbLA. 
W żADNYM WYPADKU NIE WOLNO WYJMOWAć WTYCZKĘ Z gNIAZDKA WILgOTNYMI RĘKOMA LUb CIągNąC ZA 
KAbEL ZASILAJąCY. 
wartości znamionowe parametrów elektrycznych centrali przedstawione są na nalepce 
ZAKŁADU PRODUCENTA. WSZELKIE ZMIANY W POŁąCZENIACH WEWNĘTRZNYCH Są ZAbRONIONE I SKUTKUJą 
UTRATą gWARANCJI.
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URZąDZENIA ZEWNĘTRZNE.
W pulpicie sterowania jest zainstalowany czujnik temperatury pokojowej, z tego powodu pulpit sterowania należy instalować w 

strefie roboczej, w odległości nie mniejszej, niż 1 m od instalacji grzewczych, drzwi i okien.
Pulpit sterowania jest mocowany na ścianie przy pomocy dostarczanych razem z nim wkrętów.
«Kabel komunikacyjny łączący pulpit sterowania z centralą nie może być układany razem z przewodami zasilającym. 

Zalecana minimalna odległość między nimi musi wynosić min. 150 mm.»
«Zalecana minimalna odległość pomiędzy nimi musi stanowić 150 mm. 

Zakład producenta dostarcza pulpit sterowania w stanie zmontowanym, podłączony do central. W wypadku zaistnienia potrzeby 
ponownego montażu pulpitu sterowania, montażu należy dokonywać w następującej kolejności.»

Zdemontować pulpit sterowania (patrz rys. 9):
a) otworzyć obudowę pulpitu sterowania naciskając na jej części czołowe;
b) przy pomocy śrubokrętu odłączyć kabel od tabliczki zaciskowej;
c) zdjąć kabel komunikacyjny.

Rys. 9. Odłączenie pulpitu sterowania

a) b)

Wykonać montaż kabla.
Wykonać montaż pulpitu sterowania:
a) przepuścić kabel komunikacyjny przez otwór technologiczny w dolnej pokrywie;
b) przymocować dolną pokrywę pulpitu w wybranym do tego miejscu, przy tym wkręt powinien mocno przycisnąć pokrywę do 

ściany i w żadnym wypadku nie powinna dotykać obwodu drukowanego zespołu elektronicznego pulpitu, w innym przypadku może 
powstać zagrożenie uszkodzenia urządzenia!

c) zdjąć z kabla izolację ochronną (~20 mm);
d) zdjąć izolację z przewodów (~6 mm);
e) podłączyć przewody do tabliczki zaciskowej na obwodzie drukowanym zgodnie z oznaczeniami na nalepce i odpowiednio do 

kolorów przewodów:
żółty +
zielony B
brązowy A
biały ┴
f ) zatrzasnąć pokrywę pulpitu.
Od strony centrali przepuścić kabel przez wlot hermetyzowany w puszce bloku sterowania i podłączyć przewody do styków tabliczki 

zaciskowej (rys. 10).
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Rys. 10. Podłączenie pulpitu sterowania

a) b)

e)
żółty   +
zielony   В
brązowy                 А
biały

f)

Czujniki temperatury są podłączone przez producenta.
Miejsca podłączenia czujników do płyty sterownika - patrz na rys. 11.

Rys. 11. Podłączenie do płyty sterownika

tabliczka z zaciskami 
na pulpicie

żółty  +
zielony   В
brązowy        А
biały

Kabel komunikacyjny

Złącze czujnika t° 
powietrza zewnętrznego

Złącze czujnika t° 
powietrza nawiewanego

1
2
3
4

Terminal zespół 
płyty sterownika

żółty                          1 
zielony                      2
brązowy                   3
biały                          4

Płyta sterownikaNaścienny pulpit sterowania
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2. Pulpit zdalnego sterowania

Rys. 12. Pulpit zdalnego sterowania

1. Wyświetlacz pulpitu sterowania.
2. Dioda świecąca, w kolorze czerwonym sygnalizuje zaistnienie stanu awaryjnego lub usterki (świeci się) lub potrzebę 

wymiany filtra (mruga).
3. Czujnik temperatury.
4. Przycisk «Up» - wybór pozycji w menu (ruch kursora do góry) albo zwiększenie bieżącego parametru.
5. Przycisk «Down» - wybór pozycji w menu (ruch kursora w dół) albo zmniejszenie bieżącego parametru.
Przycisk «Enter» - wybór parametru dla zmiany lub przejście do dolnego poziomu menu (w głównym oknie roboczym - 

wejście do menu).
7. Przycisk «Escape» - powrót do górnego poziomu menu (w głównym oknie roboczym - tryb zmiany języka interfejsu).
8. Przycisk «Power» - sterowanie stanem centrali (włączona/wyłączona).
9. Dioda świecąca, w kolorze zielonym sygnalizuje stan centrali (świeci się - centrala włączona, mruga - tryb przedmuchiwania 

elementów grzejnych).

12

3 4 5 6 7 8

9

STEROWANIE CENTRALą

1. Opis ogólny systemu automatycznego sterowania.

Sterowanie centralą odbywa się przy pomocy zewnętrznego pulpitu sterowania (rys. 12). Fizyczny kanał komunikacyjny “pulpit-
centrala” jest realizowany przy pomocy czterożyłowego przewodu o długości do 10 m.

 System umożliwia sterowanie wydajnością wentylatora nawiewnego oraz wentylatora wywiewnego i ma trzy stopnie prędkości 
obrotowej:

1-szy - minimalny, jest stosowany w dni wolne od pracy i w dni świąteczne w pomieszczeniach niemieszkalnych lub nocą w 
pomieszczeniach mieszkalnych;

2-gi - nawiew zwykły;
3-ci - tryb nawiewu wzmocnionego, kiedy istnieje potrzeba dodatkowej wymiany powietrza.
 Czujniki temperatury umożliwiają optymalny dobór przez system sterowania trybu pracy dla utrzymywania określonej 

temperatury w kanale.
 Pulpit sterowania jest wyposażony w czujnik temperatury, który umożliwia utrzymywanie pożądanej (ustawionej przez 

użytkownika) temperatury w pomieszczeniu przy wybranej wydajności wentylatora lub odpowiednio do trybu wybranej funkcji 
serwisowej (patrz niżej). Wybór trybu pracy oraz wyświetlanie parametrów bieżących (temperatura w pomieszczeniu, zadana temperatura, 
prędkość wentylatora, moc nagrzewnicy) są wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

 Program optymalnego oszczędzania energii, oblicza moc nagrzewnic potrzebną do stabilnego utrzymywania temperatury z 
dokładnością do 1°C, przy czym moc nagrzewnic jest regulowana z dokładnością do 1%.

 Obecność bypassa (zaworu obejściowego) w wypadku niskiej temperatury powietrza nawiewanego umożliwia ochronę 
rekuperatora przed zamarzaniem, a w trybie nawiewu bez podgrzewania, jeżeli to jest potrzebne, nie dopuszcza udziału powietrza 
nawiewanego w procesie wymiany ciepła (tryb pracy bez wymiennika ciepła).

 Program monitoringu stanu systemu, kontroluje parametry pracy centrali i w wypadku zaistnienia stanów zagrożenia 
(przegrzanie się elementów grzejnych, zerwanie linii komunikacyjnej) zabezpiecza awaryjne wyłączenie z wysłaniem odpowiedniego 
komunikatu na pulpit sterowania. Informacja o potrzebie wymiany filtra jest okresowo wyświetlana na wyświetlaczu z interwałem, 
ustawionym przez użytkownika (patrz niżej).

 Wszystkie ustawienia użytkownika są przechowywane w niezależnej pamięci pulpitu sterowania.
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5. Programowanie trybów pracy przy pomocy naściennego pulpitu sterowania.

Przy normalnym działaniu centrali na wyświetlaczu jest wyświetlane główne okno robocze i dla Użytkownika są udostępniane 
następujące informacje (rys. 13):

4. Wybór języka interfejsu

 Aby zmienić język interfejsu z poziomu głównego okna roboczego trzeba nacisnąć przycisk  ;

 wybrać język przy pomocy przycisków    i ;

 Nacisnąć przycisk .

W przypadku braku nacisku jakiegokolwiek przycisku w ciągu 10 sekund oraz przy naciskaniu przycisku  następuje przejście do 
głównego okna roboczego bez zmiany języka interfejsu.

Podczas wyłączenia centrali są wykonywane następujące czynności:
 wyłączane są elementy grzejne;
 wentylator zaczyna pracować ze zmniejszoną prędkością obrotowa i kontynuuje pracę w ciągu 2-ch minut;
 włączony jest tryb «przedmuchiwanie elementów grzejnych». Przy czym mruga zielona dioda świecąca.

Podobny algorytm jest potrzebny do odprowadzania energii cieplnej z elementów grzejnych oraz wyeliminowania możliwości zadziałania 
czujników termicznych.

Po upływie 2 minut centrala jest wyłączana.

3. Kolejność włączenia/wyłączenia centrali.

Podłączyć centralę do sieci zasilającej 1~230 V/50 Hz (dla centrali VUT 350..600 EH) albo 3~400 V/50 Hz (dla centrali VUT 800..2000 EH) 
(patrz podłączenie do sieci zasilającej, str. 11). Na wyświetlaczu będzie wyświetlane logo “VENTS”, wskaźniki świetlne (diody świecące) są 
wygaszone.

Aby włączyć centralę, należy wykonać następujące czynności:

 nacisnąć przycisk ;

 wybrać “Włączono”;

 nacisnąć przycisk . 

Wówczas zapala się dioda świecąca w kolorze zielonym, następuje aktywacja bieżącego trybu pracy i na wyświetlaczu pulpitu 
sterowania jest wyświetlana informacja głównego okna roboczego.

Aby wyłączyć centralę, należy wykonać następujące czynności:

 nacisnąć przycisk ;

 wybrać “Wyłączono”;

 nacisnąć przycisk .
Wówczas centrala przechodzi w tryb przedmuchiwania elementów grzejnych (mruga zielona dioda świecąca) i po upływie dwóch 

minut następuje wyłączenie centrali. 
       Wybór i zmiana parametrów pracy jest dokonywana przy pomocy menu użytkownika (patrz niżej).

Przedmuchiwanie elementów 
grzejnych (2 minuty)

Stan centrali

Wyłączona
Włączona
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6. Wykorzystanie menu.

 Menu użytkownika ma dwa poziomy: «menu główne» i «menu serwisowe».

 Wejście do menu z głównego okna roboczego odbywa się przy pomocy przycisku .

 Przemieszczanie się między pozycjami menu odbywa się przy pomocy przycisków   i .

 Powrót do poprzedniego poziomu oraz wyjście do głównego okna roboczego odbywa się przy pomocy przycisku .

 Wejście do bieżącej pozycji menu w celu zmiany wartości jest dokonywane przy pomocy przycisku .

Centrala ma dwa tryby regulacji: temperatury powietrza w pomieszczeniu - «duży obwód» i temperatury powietrza w kanale 
dopływowym - «mały obwód».

Przejście do wyboru trybu regulacji jest dokonywane naciskaniem przycisków  lub   z głównego okna roboczego pulpitu. Przy 
tym na wyświetlaczu będzie wyświetlana informacja temperatury «kanał» lub «pokój». 

W trybie «pokój» odbywa się regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu wg wskazań czujnika zainstalowanego w pulpicie 
sterowania. W trybie «kanał» odbywa się regulacja temperatury powietrza w kanale wg wskazań czujnika dla kanału nawiewnego (rys. 
13, 14).

Rys. 13. Główne okno robocze pulpitu zdalnego sterowania

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury nastawiona 
przez użytkownika

Bieżący tryb pracy

zegar

Prędkość obrotowa wentylatora

moc 
nagrzewnicy

pokój

nastawienie

Went.
Nagr.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury nastawiona 
przez użytkownika

Bieżący tryb pracy

zegar

Prędkość obrotowa wentylatora

moc 
nagrzewnicy

kanał 

nastawienie

Went.
Nagr.

Rys. 14. Centrala w trybie «kanał»
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«Wskaźnik wymiany filtra»
Umożliwia użytkownikowi ustalenie odstępu czasu, po upływie którego pulpit sterowania zacznie przypominać użytkownikowi  o 

potrzebie wymiany filtra. Ustawienie fabryczne zegara wymiany filtra to 99 dni.

Zmiana wartości odstępu czasu jest dokonywana za pomocą przycisków   i .

Menu serwisowe umożliwia użytkownikowi aktywizację i nastawianie funkcji «serwisowych»:

«Zegar i kalendarz»
Funkcja ta umożliwia nastawienie bieżącej daty i czasu, potrzebnych dla zapewnienia prawidłowego działania «zegara dobowego» i 

«zegara tygodniowego». Zegar ma niezależne zasilanie (bateria), zabezpieczające zachowanie nastawionego czasu nawet po odłączeniu 
centrali od źródła zasilania.

Czas pracy baterii to okres około 2-3 lat, dla jej wymiany należy otworzyć obudowę pulpitu, naciskając na jej części czołowe.

Wybór zmienianej pozycji (Rok, Miesiąc, Dzień, Dzień tygodnia, Godzina, Minuty) jest dokonywany przy pomocy przycisku . 

Zmiana wartości wybranej pozycji jest dokonywana przy pomocy przycisków   i .

«Prędkość obrotowa wentylatora»

Umożliwia dokonanie zmiany stopnia prędkości obrotowej wentylatora (przyciskami  i ).

Główne menu umożliwia użytkownikowi dokonanie zmian najważniejszych parametrów roboczych centrali:

«Ustawienie temperatury»

Umożliwia dokonanie zmiany wartości regulacji temperatury (przyciskami   i ).

Prędkość obrotowa wentylatora
Menu serwisowe

Ustawienie temperatury

Menu serwisowe

Zegar wymiany filtra
Zegar dobowy

Zegar i kalendarz

Zegar dobowy

Rok
Miesiąc
Dzień

Dzień tygodnia
Godzina 

Min

07
01
01

PN
12
34

Prędkość obrotowa wentylatora

Temperatura

Ustawienie temperatury

Prędkość obrotowa wentylatora

Zegar i kalendarz

wskaźnik wymiany filtra
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«Zegar tygodniowy»

Umożliwia użytkownikowi programowanie pracy centrali dla każdego dnia tygodnia.
Umożliwia użytkownikowi programowanie pracy centrali dla każdego dnia tygodnia.
Przy aktywizacji tego trybu, centrala będzie automatycznie (odpowiednio do ustawionych parametrów) zmieniać prędkość obrotową 

wentylatora i temperaturę w nastawionym okresie dni tygodnia. Przy tym, w pozycji «bieżący tryb pracy» głównego okna roboczego będzie 

wyświetlany wskaźnik H , sygnalizujący o włączonym zegarze tygodniowym.

PRIORYTET ZEgARA DObOWEgO JEST WYżSZY, DLATEgO PRZY WŁąCZONYM TRYbIE DObOWYM W POZYCJI «bIEżąCY 

tryb pracy» głównego okna roboczego będzie wyświetlany on С , NIEZALEżNIE OD TRYbU ZEgARA 
TYgODNIOWEgO.

«Zegar dobowy»

Umożliwia użytkownikowi ustawienie czasu włączenia i czasu wyłączenia centrali. Przy aktywizacji tego trybu centrala będzie automatycznie 
włączana i wyłączana co każdą dobę o nastawionym czasie. Przy tym, w pozycji «bieżący tryb pracy» głównego okna roboczego będzie 

wyświetlany wskaźnik С , sygnalizujący o włączonym zegarze dobowym. Wybór zmienianej pozycji (czas włączenia, czas wyłączenia, godzina, 

minuty) jest dokonywany przyciskiem .  Zmiana wartości wybranej pozycji jest dokonywana przy pomocy przycisków  i .

Ustawienia fabryczne zegara dobowego:

 «czas włączenia» - 06:30;
 «czas wyłączenia» - 23:30.

Komunikat o potrzebie wymiany filtra:

Komunikat z przypomnieniem regularnie (na krótki okres czasu) pojawia się w głównym oknie roboczym, przy czym dodatkowo mruga 

czerwona dioda świecąca. Aby skasować ten komunikat wystarczy wejść do menu «zegar wymiany filtra» i nacisnąć przycisk .
Następny komunikat z przypomnieniem będzie podany po upływie czasu nastawionego przez użytkownika. W trybie przypomnienia 

centrala działa w zwykłym trybie pracy. Aby dokonać wymiany filtrów, najpierw należy odłączyć centralę od sieci zasilającej. Po czym 
wymienić filtry i ponownie włączyć centralę.

Tryb ręczny (nastawianie parametrów jest 
dokonywane przez użytkownika, zegar dobowy i 

zegar tygodniowy są wyłączone)
P

Zegar dobowy С

Zegar tygodniowy H

Centrala może znajdować się w jednym z trybów pracy:

Wymiana filtra

Wymienić filtr

po 78 dniach

Zegar wymiany filtra

Zegar dobowy

Zegar tygodniowy

Zegar sezonowy

Zegar dobowy

Zegar tygodniowy
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Режим работы

без рекуперации
с рекуперацией

«Tryb sezonowy»
 W trybie pracy “z rekuperacją” (tryb ”zimowy”) zawór bypassa jest zamknięty, i powietrze nawiewanevprzechodzi przez 

rekuperator. W celu wyeliminowania możliwości oblodzenia rekuperatora zainstalowany jest czujnik temperatury, sterujący pozycją 
zaworu bypassa. Gdy tylko powstaje zagrożenie oblodzenia rekuperatora, następuje otwarcie zaworu bybassa, zainstalowanego po 
stronie kanału powietrza nawiewanego. Powietrze nawiewane przechodzi przez bypass/obejście wymiennika, zaś powietrze wywiewane 
- przez rekuperator, nagrzewając przy tym zamarzniętą powierzchnię wymiennika. Po rozmrożeniu rekuperatora i podwyższeniu 
temperatury powietrza wywiewanego za rekuperatorem, zawór bypassa jest zamykany, i powietrze nawiewane ponownie przechodzi 
przez rekuperator. W centrali zawór obejściowy/bypass działa w trybie “otwarty - zamknięty” (otwarty - 5 min., zamknięty - 25 min.), w ten 
sposób jest eliminowana możliwość zamarzania rekuperatora.

 W trybie “bez rekuperacji” zawór bypassa jest stale otwarty (tryb ”letni”).

23:00-08:00
08:00-23:00

Wybór zmienianej pozycji (dzień tygodnia, stan zegara w tym dniu tygodnia włączony/wyłączony, okres czasu pracy centrali w tym trybie, 

temperatura, prędkość obrotowa wentylatora) jest dokonywany przyciskiem . 

Zmiana wartości wybranej pozycji jest dokonywana przyciskami   i .

Tab. 5

Dzień 
tygodnia Stan

Przerwa 1 Przerwa 2

Czas 
włączenia

Czas 
wyłączenia

Temperatura, 
°C

Prędkość 
obrotowa 

wentylatora

Czas 
włączenia

Czas 
wyłączenia

Temperatura, 
°C

Prędkość 
obrotowa 

wentylatora

Pn Włącz. 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Wt Włącz. 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Śr Włącz. 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Czw Włącz. 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Pt Włącz. 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Sob Włącz. 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Niedz Włącz. 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Ustawienia fabryczne zegara tygodniowego są podane w tab. 5.

Poniedziałek WŁąCZ.

Zegar dobowy

Tryb pracy

bez rekuperacji

Zegar tygodniowy
Zegar sezonowy

z rekuperacją
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KONSERWACJA

Centralę należy poddawać konserwacji 3-4 razy w ciągu roku. Konserwacja przewiduje ogólne oczyszczanie centrali oraz wykonanie 
wymienionych niżej czynności: 

1.  Konserwacja filtrów (3-4 razy w roku).

Brudne filtry zwiększają opór powietrza co powoduje zmniejszenie ilości doprowadzanego do pomieszczenia powietrza. Filtry należy 
oczyszczać w miarę ich zabrudzenia, ale nie rzadziej, niż 3-4 razy w roku. Filtry można oczyszczać przy pomocy odkurzacza lub przemyć 
bieżącą wodą. Przed instalacją filtrów należy upewnić się, że są suche. Aby nabyć nowe filtry prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Kontrola rekuperatora (raz na rok).

Nawet, jeżeli będą regularnie przeprowadzane czynności dotyczące konserwacji filtrów, w bloku wymiennika będą powstawały osady 
pyłu. W celu utrzymania wysokiej wydajności wymiany ciepła, należy regularnie oczyszczać wymiennik. Rekuperator należy wyjąć z centrali 
i przemyć go ciepła, bieżącą wodą, po czym wysuszony rekuperator należy z powrotem zainstalować w centrali. 

3. Przegląd wentylatorów (raz na rok).

Nawet, jeżeli będą regularnie przeprowadzane czynności, dotyczące konserwacji filtrów, w wentylatorach mogą powstawać osady pyłu, 
co powoduje zmniejszenie wydajności wentylatorów oraz zmniejsza napływ powietrza do pomieszczenia. 

Do oczyszczania wentylatorów należy stosować miękką szmatkę lub szczotkę. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń silnika nie wolno 
używać w tym celu wody, rozpuszczalników agresywnych chemicznie oraz ostrych przedmiotów itp.

4. Kontrola odprowadzania kondensatu (raz w ciągu roku).

System odprowadzania kondensatu może być zapchany cząstkami pochodzącymi z tłoczonego powietrza. Należy sprawdzić 
funkcjonowanie układu spustowego, napełniając zbiornik kondensatu umieszczony w dolnej części centrali wodą i w razie potrzeby 
przeprowadzić czyszczenie syfonu oraz rurek spustowych.

5. Kontrola doprowadzania świeżego powietrza (2 razy w roku).

Liście i inne zanieczyszczenia mogą zapchać kratkę czerpni i zmniejszyć wydajność centrali oraz zmniejszyć przepływ powietrza.  Należy 
sprawdzać tę kratkę dwa razy w ciągu roku i oczyszczać ją w razie potrzeby.

6. Kontrola systemu przewodów powietrznych (co 5 lat).

Nawet, jeżeli będą regularnie przeprowadzane wszystkie wymienione wyżej czynności, dotyczące konserwacji centrali, wewnątrz 
przewodów powietrznych mogą powstawać osady pyłu, co powoduje zmniejszenie wydajności centrali. Konserwacja przewodów 
powietrznych polega na ich regularnym oczyszczaniu lub wymianie. 

7. Oczyszczanie kratek wyciągowych oraz dyfuzorów nawiewnych (w razie potrzeby).

Wyjąć dyfuzory i kratki, wymyć je gorącą wodą z mydłem. Zabrania się zamieniać miejscami dyfuzory i kratki.

7. Komunikaty usterek.

Przy zadziałaniu jednego z dwóch czujników-wyłączników termicznych elementów grzejnych oraz w wypadku zanieczyszczenia filtra 
(zadziałanie przekaźnika ciśnienia) lub w wypadku uszkodzenia linii komunikacyjnej, centrala przechodzi w stan działania awaryjnego tzw. 
«przedmuchiwanie elementów grzejnych». Zapala się wówczas czerwona dioda świecąca, na monitorze pulpitu sterowania jest wyświetlany 
komunikat informujący o zaistniałej usterce i jej przyczynie.

Usterka!!!
Przegrzanie się elementów 

grzejnych centrala jest wyłączona

Usterka!!!
Zanieczyszczenie filtra
centrala jest wyłączona

Usterka!!!
brak komunikacji

centrala jest wyłączona
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USUWANIE USTEREK

Tab. 5

Zaistniały 
problem Możliwe przyczyny Sposób usunięcia awarii

Przy włączeniu 
centrali 

wentylator(y) nie 
uruchamiają się.

Brak zasilania. Upewnić się, czy przewody zasilające zostali prawidłowo podłączone, w 
przeciwnym przypadku usunąć błąd podłączenia.

Zakleszczenie silnika, zabrudzone łopatki 
wirnika

Wyłączyć centralę.  Usunąć przyczynę zakleszczenia wirnika wentylatora. 
Oczyścić łopatki. Ponownie włączyć centralę.

Błąd systemowy. Usunąć błąd systemowy. Ponownie włączyć centralę.

Zadziałanie 
wyłącznika 

automatycznego 
przy włączeniu 

centrali.

Podwyższony pobór prądu z powodu zwarcia w 
obwodzie elektrycznym. Wyłączyć centralę. Skontaktować się ze obsługą serwisową.

Niska wydajność 
powietrza.

Nastawiona zbyt niska prędkość obrotowa 
wentylatora. Nastawić wyższą prędkość obrotową.

Zanieczyszczone filtry, wentylatory lub 
rekuperator. Oczyścić lub wymienić filtry; oczyścić wentylatory i rekuperator.

Zanieczyszczone albo uszkodzone elementy 
układu wentylacyjnego (przewody powietrzne, 
dyfuzory, kratki).

Oczyścić lub wymienić elementy konstrukcji systemu wentylacyjnego 
(przewody powietrzne, dyfuzory, żaluzje, kraty).

Zamknięte zawory powietrzne, dyfuzory lub 
kratki.

Upewnić się, że zawory powietrzne, dyfuzory lub żaluzje są w pełni 
otwarte.

Chłodne 
powietrze 

nawiewane.

Filtry zanieczyszczone. Oczyścić lub wymienić filtry.

Oblodzenie rekuperatora. Sprawdzić stan rekuperatora. W razie potrzeby wyłączyć centralę i 
ponownie włączyć po zaniku zagrożenia zamarzania.

Usterka nagrzewnicy elektrycznej. Skontaktować się z obsługą serwisową.

Podwyższony 
hałas, drgania.

Zanieczyszczony wirnik (wirniki). Oczyścić wirnik (wirniki).

Poluzowane śruby mocujące. Dokręcić do oporu połączenia gwintowe.

Brak wkładek tłumiących drgania. Zainstalować tłumiące drgania wkładki (nie wchodzą w komplet 
dostawy centrali).

Wyciek wody.
System odprowadzania kondensatu 
jest zanieczyszczony, uszkodzony lub 
nieprawidłowo zainstalowany.

Oczyścić układ spustowy kondensatu. Sprawdzić nachylenie układu 
spustowego, upewnić się, że syfon jest napełniony wodą, a rurki 
zabezpieczone przed zamarzaniem.

Możliwe usterki i sposoby ich usunięcia
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ZASADY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

gWARANCJE PRODUCENTA

REKLAMACJE ZgŁASZANE bEZ PODRĘCZNIKA EKSPLOATACJI WYRObU ORAZ bEZ WYPEŁNIONEgO śWIADECTWA 
PODŁąCZENIA NIE bĘDą PRZYJMOWANE. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOśCI ZA USZKODZENIA, 
POWSTAŁE W WYNIKU UżYTKOWANIA CENTRALI NIEZgODNIE Z JEJ PRZEZNACZENIEM LUb W WYPADKU 
NIEUZASADNIONEJ INgERENCJI W JEJ STRUKTURĘ MECHANICZNą LUb ELEKTRYCZNą.  UżYTKOWNIK CENTRALI 
mUsi przestrzegać przepisów niniejszego podręcznika.

Centrala powinna być przechowywana w suchym, zabezpieczonym przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi miejscu, 
w opakowaniu fabrycznym, w czystym środowisku otaczającym. Centrala powinna być chroniona przed oddziaływaniem środowiska 
otaczającego i przed zanieczyszczeniem do momentu jej zainstalowania. Nie zalecamy przechowywania centrali przez okres powyżej 
jednego roku. W miejscu przechowywania należy utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Podłączenie 
urządzenia do sieci zasilającej zezwala się nie wcześniej, niż po upływie 2 godzin od momentu przeniesienia go do pomieszczenia o 
temperaturze pokojowej. Podczas załadunku i rozładunku należy korzystać z odpowiednich podnośników, aby uniknąć ewentualnych 
uszkodzeń centrali. Podczas robót z rozładunku i załadunku należy spełniać wymogi dotyczące przemieszczania ładunków tego typu. 
Transportowanie jest dopuszczalne każdym rodzajem transportu pod warunkiem ochrony wyrobu przed opadami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Załadunek i rozładunek musi być dokonywany bez silnych wstrząsów i uderzeń.

Producent gwarantuje prawidłowe działanie centrali przez okres dwóch lat od daty sprzedaży przez sieć handlu detalicznego 
pod warunkiem przestrzegania zasad transportu, przechowywania, instalacji i eksploatacji. W przypadku braku zaznaczonej daty 
sprzedaży, okres gwarancyjny liczony jest od daty produkcji. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu centrali w 
okresie gwarancyjnym, zakład producenta przyjmuje reklamacje Zleceniodawcy tylko pod warunkiem otrzymania od Zleceniodawcy 
uzasadnionego technicznie protokołu ze wskazaniem charakteru usterki. W przypadku uszkodzenia centrali wskutek samodzielnego 
wprowadzenia zmian do układu elektrycznego lub mechanicznego, wyrób traci prawo do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej. Dla 
przeprowadzania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych należy zwracać się do producenta lub sprzedawcy centrali. W przypadku 
reklamacji gwarancyjnej należy okazać niniejszy podręcznik eksploatacji z pieczątką sprzedawcy, wypełnione i potwierdzone 
świadectwo podłączenia oraz kartę gwarancyjną. Naprawa gwarancyjna centrali lub remont pogwarancyjny są dokonywane w 
zakładzie producenta.
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Centralą nawiewną z odzyskiem ciepła VUT_______EH została podłączona do sieci zasilającej zgodnie z wymogami niniejszego 
podręcznika DTR przez:

śWIADECTWO ODbIORU

śWIADECTWO PODŁąCZENIA

KARTA gWARANCYJNA

Centralą nawiewną z odzyskiem ciepła  VUT_______EH jest pod względem technicznym dopuszczoną do użytku.

Z całą odpowiedzialnością oświadczamy, iż niniejszy produkt odpowiada postanowieniom Dyrektywy  Rady Europejskiej Wspólnoty  
Gospodarczej 2004/108/EC, 89/336/EEC, postanowieniom Dyrektywy niskonapięciowej wymienionej Rady  2006/95/EC, 73/23/EEC, 
także wymaganiom w zakresie oznakowania CE Dyrektywy 93/68/EEC w zakresie identyczności ustawodawstwa Państw-członków, 
dotyczącego zgodności elektromagnetycznej w sprawie urządzeń elektrycznych, stosowanych w zadanych klasach napięcia.

Stempel odbiorcy    Data produkcji_______________________

Sprzedany
Nazwa punktu handlowego, pieczątka sklepu

________________________________________________________________________________________________________________

Data sprzedaży_________________________

Przedsiębiorstwo:__________________________________________________________________________________________________

Nazwisko, imię____________________________________________________________________________________________________

data__________________podpis_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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