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WPROWADZENIE

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

PRZEZNACZENIE

Centrala nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby nie mające 
odpowiedniego przygotowania

Do użytkowania centrali dopuszczane są osoby po odpowiednim instruktażu.
Centrala powinna być zainstalowana w miejscu uniemożliwiającym samodzielny 

dostęp dzieci. 

KOmPLET DOSTAWy

 Centrala «VUT … PE EC» - 1 szt.;
 Pulpit sterowania - 1 szt.;
 Podręcznik eksploatacji - 1 szt.;
 Skrzynka / pakowanie - 1 szt.

Centrala wyposażona w rekuperator i nagrzewnicę elektryczną jest urządzeniem przeznaczonym 
do oszczędzania energii cieplnej w drodze jej rekuperacji i stanowi jeden z elementów stosowanych 
w pomieszczeniach technologii energooszczędnych. Centrala jest urządzeniem uzupełniającym i nie 
może być użytkowana samodzielnie.

Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania ciągłej wymiany powietrza przy pomocy wentylacji 
mechanicznej w domach prywatnych, biurach, hotelach, kawiarniach i innych pomieszczeniach 
mieszkalnych i użytku publicznego oraz rekuperacji energii cieplnej odprowadzanego z pomieszczenia 
powietrza do podgrzewania czystego powietrza napływającego.

Przetłaczane powietrze nie powinno zawierać lotnych substancji palnych lub wybuchowych, 
oparów aktywnych chemicznie, pyłu o dużych cząstkach, sadzy, tłuszczów lub mediów, sprzyjających 
powstawianiu szkodliwych substancji (substancje trujące, pyły, mikroorganizmy chorobotwórcze), 
substancji lepkich oraz materiałów włóknistych.
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DANE TECHNICZNE

Centrale są przeznaczone do zainstalowania w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze 
powietrza otaczającego od +1°C do +40°C i wilgotności względnej do 80%.

Centrala musi być uziemiona.
Stopień ochrony przed dostępem do niebezpiecznych zespołów i przeniknięciem wody:

 do silników elektrycznych centrali - IP 44;
 do centrali podłączonej do przewodów powietrznych - IP 22.

Podstawowe wymiary gabarytowe i przyłączeniowe, wygląd oraz parametry techniczne zostały 
określone na rysunku 1 oraz w tabelach 1 i 2.

Konstrukcja centrali jest stale udoskonalana, w związku z tym niektóre modele mogą nieznacznie 
różnić się od opisanych w niniejszym podręczniku.

STRUKTURA OZNACZEŃ UmOWNyCH

    VUT     хххX         PE           EC  

Typ centrali
VUT— wentylacja z odzyskiem ciepła

Wydajność [m3/h]

Sposób montażu
P - do podwieszania

Rodzaj nagrzewnicy
E - elektryczna

Typ silnika elektrycznego
EC - silnik elektryczny z komutacją 
elektroniczną
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Typ VUT 2000 PE EC VUT 3000 PE EC

Ø D 314 399

B 1050 1265

B1 915 1130

B2 457,5 565

B3 247 297

B4 575 632,5

H 750 830

H1 375 415

L 1360 1595

L1 1408 1643

Tab. 1

Rys. 1. Wymiary gabarytowe i przyłączeniowe

VUT 2000 PE ес
VUT 3000 PE ес
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WymAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Podczas montażu i eksploatacji centrali, należy spełnić wszystkie wymogi niniejszego 
podręcznika eksploatacji oraz obowiązujących przepisów. Stopień ochrony centrali przed porażeniem 
prądem elektrycznym jest odpowiednim do urządzeń, należących do 1-szej klasy izolacji. Centrala 
obowiązkowo musi być uziemiona. Przed podłączeniem centrali do sieci zasilającej należy upewnić się 
o braku widocznych uszkodzeń oraz ciał obcych wewnątrz korpusu centrali, zdolnych uszkodzić łopatki 
wirnika wentylatora. Montaż i podłączenie centrali należy powierzyć wykwalifikowanym fachowcom, 
uprawnionym do wykonania podobnych prac. Centrala nie jest przeznaczona do użytkowania w 
środowisku zawierającym substancję trujące lub agresywne, na przykład, kwasy, rozpuszczalniki 
organiczne, sadze, farby oraz rozpylone cząstki substancji agresywnych lub zagrażających wybuchem. 

Podczas montażu i eksploatacji centrali, należy spełnić wszystkie wymogi niniejszego 
podręcznika eksploatacji oraz obowiązujących przepisów. Stopień ochrony centrali przed porażeniem 
prądem elektrycznym jest odpowiednim do urządzeń, należących do 1-szej klasy izolacji. Centrala 
obowiązkowo musi być uziemiona.

Przed podłączeniem centrali do sieci zasilającej należy upewnić się o braku widocznych uszkodzeń 
oraz ciał obcych wewnątrz korpusu centrali, zdolnych uszkodzić łopatki wirnika wentylatora. 

Montaż i podłączenie centrali należy powierzyć wykwalifikowanym fachowcom, uprawnionym 
do wykonania podobnych prac. Centrala nie jest przeznaczona do użytkowania w środowisku 
zawierającym substancję trujące lub agresywne, na przykład, kwasy, rozpuszczalniki organiczne, 
sadze, farby oraz rozpylone cząstki substancji agresywnych lub zagrażających wybuchem.

Typ VUT 2000 PE ЕС VUT 3000 PE EC
Napięcie zasilania, V / 50Hz 3 ~ 400

Moc maksymalna wentylatorów, W 2 szt. х 420 2 szt. х 990 

Maks. pobór prądu wentylatorów, A 
(Napięcie zasilania wentylatora EC) 2 szt. х 2,5 (230 V) 2 szt. х 1,7 (400 V)

Moc nagrzewnicy elektrycznej, kW 12,0 21,0

Prąd nagrzewnicy elektrycznej, A 17,4 30,0
Całkowita moc centrali, kW 13,0 23,0

Całkowity pobór prądu centrali, A 22,4 33,4

Maks. wydajność powietrza, [m3/h] 2000 4000

Prędkość obrotowa, min-1 2920 2580
Poziom hałasu, [dB(A)/3 m] 58 59

Maks. temperatura przetłaczanego powietrza, 
[°C] od -25... do +40 od -25... do +50

Materiał obudowy Stop cynkowo-aluminiowy
Izolacja 25 mm wełna mineralna

Filtr:
wyciąg G4

nawiew G4

Średnica podłączanego przewodu 
powietrznego, mm Ø 315 Ø 400

Waga, kg 190 290
Skuteczność rekuperacji up to 75 %

Typ rekuperatora cross flow
Materiał rekuperatora Aluminium

Tab. 2
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BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Centrala działa według następującej zasady: (rys. 2)  
Ciepłe zabrudzone powietrze napływa z pomieszczenia poprzez przewody powietrzne do filtra 

wywiewnego, w którym obywa się filtracja powietrza, dalej powietrze przechodzi przez wymiennik 
ciepła i przy pomocy wentylatora wywiewnego przez przewody powietrzne jest odprowadzane na 
zewnątrz. 

Czyste chłodne powietrze z zewnątrz, poprzez przewody powietrzne napływa do filtra nawiewu, 
w którym odbywa się filtracja powietrza, następnie powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła i 
za pomocą wentylatora nawiewnego, powietrze poprzez przewody powietrzne jest przetłaczane do 
pomieszczenia. 

W wymienniku ciepła odbywa się wymiana energii cieplnej między ciepłym i zabrudzonym 
powietrzem, wywiewanym z pomieszczenia a nawiewanym z ulicy czystym, chłodnym powietrzem.

Rekuperacja ciepła minimalizuje straty energii cieplnej oraz koszty ogrzewania pomieszczeń.
Do wyposażenia podstawowego centrali należy pulpit sterowania (9), który za pomocą kabla 

komunikacyjnego (12) jest połączony z zespołem sterowania, znajdującym się wewnątrz korpusu 
centrali.  

W skład centrali wchodzi odśrodkowy wentylator nawiewny (1) i wentylator wywiewny (2). Są 
to wentylatory o ssaniu jednostronnym z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu, wyposażone w 
bezobsługowe silniki elektryczne typu EC z wirnikiem zewnętrznym i wbudowanym zabezpieczeniem 
termicznym, płytowy krzyżowy wymiennik ciepła z aluminium (3), oraz elektryczna nagrzewnica 
powietrza (7).

Filtr nawiewu (4) o klasie oczyszczania G4 jest wykorzystywany do zapobiegania zanieczyszczaniu 
nawiewanego powietrza oraz do ochrony elementów centrali przed zanieczyszczeniem. Filtr wywiewu 
wstępny G4 (5) służy do ochrony elementów centrali przed zanieczyszczeniem. 

Podczas działania wymiennika ciepła (rekuperatora) możliwe jest powstawanie kondensatu. 
Kondensat jest zbierany do zbiornika (11) i wydalany z centrali za pomocą króćców drenażowych (6).

Dla ochrony rekuperatora przed oblodzeniem, za rekuperatorem w strefie wywiewanego 
powietrza jest zainstalowany czujnik temperatury TE2. W wypadku zaistnienia zagrożenia oblodzenia, 
czyli przy temperaturze za rekuperatorem poniżej wartości R-01 (wartość jest ustawiana w menu 
sterownika, ustawienie fabryczne 0°C) jest otwierany zawór obejściowy i powietrze jest przepuszczane 
przez kanał obejściowy pomijając rekuperator. Po odlodzeniu i wzroście temperatury zawór zamyka 
kanał obejściowy i powietrze nawiewane znów przechodzi przez rekuperator.

Zabrania się!:
•	 Użytkowania centrali poza zakresem temperatur, wskazanym w niniejszym 

podręczniku eksploatacji oraz w pomieszczeniach z obecnością w powietrzu 
agresywnych substancji lotnych oraz w atmosferze, zagrażającej wybuchem. 

•	 Podłączania do przewodów wentylacyjnych suszarek do bielizny i innych 
podobnych urządzeń. 

•	 Używania centrali do kontaktu z mieszanką pyłowo-powietrzną.

montaż, obsługę techniczną, podłączanie i naprawę centrali należy przeprowadzać 
wyłącznie po jej odłączeniu od sieci zasilającej.
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134 68 11 14 2 13

9 12 10 5 3 6 7 1

Z zewnątrz

Z pomieszczenia Do pomieszczenia

Na zewnątrz

Rys. 2. Budowa i zasada działania centrali

1. Wentylator nawiewny.
2. Wentylator wywiewny.
3. Krzyżowy rekuperator.
4. Filtr nawiewu.
5. Filtr wywiewu.
6. Króciec drenażowy.
7. Nagrzewnica elektryczna.

8. Zawór obejściowy.
9. Pulpit zdalnego sterowania.
10. Obudowa bloku sterującego.
11. Zbiornik do kondensatu.
12. Kabel komunikacyjny.
13. Ścianki boczne.
14. Panel odchylany.

INSTALACJA I PRZyGOTOWANIE DO PRACy

Centrala jest zawieszana na pręcie gwintowym, zamocowanym w kołku gwintowanym (rys. 3).

podkładka gumowa 
tłumiąca wibracje 

podkładka gumowa 
tłumiąca wibracje 

nakrętka z nakrętką 
zabezpieczającą

nakrętka

nakrętka
nakrętkapodkładka

podkładka

podkładka

Przykład 1 Przykład 2

Rys. 3. Montaż centrali
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Minimalna odległość, 
potrzebna dla zapewnienia 
dostępu do centrali. 

m
in

 1
0 

m
m

min 80 mm

Miejsce zainstalowania 
zespołów bloku sterowania

Rys. 4. Minimalne odległości, potrzebne dla zapewnienia dostępu do centrali

Podczas montażu należy zapewnić minimalny dostęp do centrali umożliwiający wykonanie 
obsługi technicznej lub naprawę. Wymagane minimalne odległości od centrali do ścian są wskazane 
na rys. 4.

śRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zespół musi być zainstalowany do sztywnej i stabilnej powierzchni. Patrz charakterystyka 

techniczna i dane, dotyczące masy zespołu.
Do zawieszania centrali należy stosować śruby. Upewnić się, że konstrukcja przeznaczona do montażu, 
jest w stanie utrzymać ciężar bloku. W przeciwnym wypadku należy wykonać wzmocnienie miejsca 
zainstalowania. Następnie zainstalować śruby do zawieszenia. Jeżeli wytrzymałość konstrukcji 
przeznaczonej do montażu centrali jest niedostateczną, może powstać rezonans, związany z wibracją 
bloku, co z kolei może spowodować powstawanie hałasu. Obowiązkowo należy uwzględnić strefę 
obsługową oraz otwór rewizyjny w suficie dla kontroli stanu filtrów, wymiennika ciepła i wentylatorów. 
Dla każdej centrali należy przewidzieć osobny otwór rewizyjny. Bardziej szczegółowa informacja 
jest podana na rysunku gabarytowym. Przed montażem należy sprawdzić, czy warunki środowiska 
otaczającego zezwalają na użytkowanie centrali. Warunki robocze środowiska otaczającego: od 1 °C 
do 40 °C przy wilgotności względnej nie więcej niż 80%. 
W miejscach, w których temperatura może przewyższać 50 °C, jest możliwe wystąpienie deformacji 
elementów z materiałów polimerowych, na przykład, filtra powietrza i zmniejszenie żywotności 
silników elektrycznych oraz elementów układu elektrycznego z powodu pogorszenia się ich 
charakterystyk.
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Zbiornik skroplin, znajdujący się w sekcji rekuperatora, jest wyposażony w rurki do odprowadzania 
kondensatu na zewnątrz centrali (rys. 5).

Połączyć rurki (1), syfony (3) (nie wchodzą w skład kompletu dostawy) do kanalizacji 5 przy 
pomocy metalowych, plastykowych lub gumowych rurek (2) i (4). Rurki muszą być ułożone ze spadem 
nie mniejszym niż  3°. Przed podłączaniem centrali do sieci zasilającej należy napełnić w/w układ 
wodą! Podczas eksploatacji syfon musi być zawsze napełniony wodą. Przekonać się, że woda spływa 
do kanalizacji ściekowej, inaczej podczas działania rekuperatora istnieje możliwość gromadzenia się 
kondensatu wewnątrz centrali, co z kolei, może spowodować uszkodzenie urządzenia i wyciek wody 
do pomieszczenia. 

System odprowadzania kondensatu musi być eksploatowany w pomieszczeniu o temperaturze 
powietrza powyżej 0 °C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest poniżej 0 °C, wówczas system 
odprowadzania kondensatu musi być izolowany cieplnie i wyposażony w urządzenie grzewcze. 

ODPROWADZANIE KONDENSATU

W przypadku montażu kilku zespołów, każdą centralę należy podłączać do 
osobnego syfonu.  

Jest niedopuszczalne bezpośrednie odprowadzanie kondensatu na zewnątrz z 
pominięciem kanalizacji ściekowej.

321 4 53 2 145
Rys. 5. Odprowadzanie kondensatu

Jeżeli śruby mocujące, przy pomocy których blok jest mocowany do sufitu, nie mają 
dostatecznej długości, możliwe wystąpienie hałasu, wskutek powstawania rezonansu z sufitem.

Aby uniknąć powstawania rezonansu należy korzystać ze śrub o dostatecznej długości. Jeżeli 
źródłem hałasu jest miejsce podłączenia spiralnego przewodu powietrznego, dla wyeliminowania 
rezonansu należy zastosować adaptacyjny przewód elastyczny tłumiący drgania. Wstępnie należy 
zainstalować kotwy śrubowe (M8). Włożyć śrubę zawiesia w kotwę w suficie, zamocować ją przy pomocy 
nakrętek i podkładek. (Przed zainstalowaniem centrali należy upewnić się, że wewnątrz korpusu nie 
pozostały ciała obce, na przykład, folia lub papier.).
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PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ

Przed przeprowadzeniem wszelkich prac centralę należy odłączyć od sieci 
zasilającej. Podłączenie centrali do sieci zasilającej może być wykonane tylko przez 
wykwalifikowanego elektryka, mającego zezwolenie na samodzielną robotę z 
urządzeniami elektrycznymi do 1000 V po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją. 

Wartości znamionowe parametrów elektrycznych centrali są przedstawione 
etykiecie producenta. Wszelkie zmiany w połączeniach wewnętrznych są zabronione i 
skutkują utratą gwarancji.

Urządzenie musi być podłączone do trójfazowej sieci prądu przemiennego o napięciu 400 V/ 50 Hz 
(rys.6 dla urządzenia VUT 2000 PE EC, rys.7 dla urządzenia VUT 3000 PE EC). 

Centrala jest podłączana przy pomocy izolowanych i odpornych na działanie ciepła przewodów 
(kabla) o przekroju nie mniejszym niż 4 mm2. 

Wskazana wielkość przekroju przewodu jest wielkością orientacyjną. Faktycznie, wybór wymaganej 
wielkości przekroju przewodu zależy od typu przewodu, dopuszczalnego nagrzewania, rodzaju izolacji, 
długości i sposobu jego ułożenia. Należy używać jedynie przewodów o żyłach miedzianych. 

Podłączenie centrali powinno być dokonane na tablicy zaciskowej znajdującej się wewnątrz 
skrzynki rozdzielczej na ściance bocznej centrali, zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych i 
oznaczeniem zacisków. Wszystkie przewody sterujące i przewody zasilania należy podłączać zgodnie 
ze znakowaniem zacisków oraz przestrzegać biegunowości! Podłączenie centrali do sieci zasilającej 
musi być wykonane poprzez wbudowany do sieci stacjonarnej wyłącznik automatyczny z wyzwalaczem 
elektromagnetycznym. Prąd rozruchowy musi być odpowiedni do prądu pobieranego przez centralę 
(patrz tab. 2).

Rys. 6. Schemat podłączeń zewnętrznych
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ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

* -  nie wchodzi w skład wyrobu, jest dostarczany na podstawie zlecenia 
** - Wariant podłączenia w zależności od modelu pulpitu
*** - Maks. długość przewodów łączących - 20 metrów! 
**** - Długość kabla pulpitu zdalnego sterowania (P1) nie może przekraczać 10 metrów. 
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Napęd elektr. klapy powietrznej nawiewu
Napęd elektr. Zaworu powietrza wywiewanego
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Pulpit zdalnego sterowania SAS908PIT
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Rys. 7. Schemat podłączeń zewnętrznych VUT 3000 PE EC
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ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

* -  nie wchodzi w skład wyrobu, jest dostarczany na podstawie zlecenia 
** - Wariant podłączenia w zależności od modelu pulpitu
*** - Maks. długość przewodów łączących - 20 metrów! 
**** - Długość kabla pulpitu zdalnego sterowania (P1) nie może przekraczać 10 metrów. 
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Napęd elektr. klapy powietrznej nawiewu
Napęd elektr. Zaworu powietrza wywiewanego
Styk pulpitu centrali sygnalizacji pożarowej 
Pulpit zdalnego sterowania SAS908PIT
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Chłodnica freonowa
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STEROWANIE CENTRALĄ

Opis ogólny systemu automatycznego sterowania (SAS).
Centrala jest wyposażona we wbudowany elektroniczny blok sterowania automatycznego i kontroli 

działania systemu (patrz rys. 8) oraz w pulpit zdalnego sterowania (patrz rys. 9). 
System sterowania automatycznego spełnia następujące funkcje:
1. Włączenie/wyłączenie centrali;
2. Podtrzymywanie zadanej wartości temperatury nawiewanego powietrza przy pomocy 

automatycznej regulacji mocy nagrzewnicy elektrycznej.
3. Ochrona elektrycznej nagrzewnicy powietrza przed przegrzewaniem się przy pomocy dwóch 

termostatów; 
4. Sterowanie napędem elektrycznym zaworu obejściowego centrali;
5. Sterowanie agregatem sprężarkowym chłodnicy freonowej  powietrza wg termostatu w 

pomieszczeniu (opcja);
6. Ochrona rekuperatora przed oblodzeniem;
7. Sterowanie i kontrola działania wentylatora nawiewnego i wentylatora wywiewnego;
8. Sterowanie napędami elektrycznymi zaworów powietrza nawiewanego i wywiewanego;
9. Wyłączenie układu na sygnał z pulpitu centrali sygnalizacji pożarowej.

Budowa i zasady działania systemu automatycznego sterowania (SAS).
Włączenie i wyłączenie centrali jest dokonywane przyciskiem (1) (patrz rys. 9), znajdującym 

się na pulpicie sterowania. Zmiana wydajności powietrza, i odpowiednio, prędkości obrotowej 
wentylatorów, dokonuje się za pomocą przycisku (3) na pulpicie sterowania (patrz rys. 9). Sterowanie 
nagrzewnicą elektryczną, napędem zaworu obejściowego oraz otwieraniem i zamykaniem zaworów 
powietrza nawiewanego i wywiewanego, jest realizowane automatycznie. 

Wartość zadana temperatury powietrza nawiewanego jest podtrzymywana przez system 
automatycznego sterowania przy pomocy regulacji mocy nagrzewnicy elektrycznej powietrza.
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Rys. 8. Rozmieszczenie elektronicznego bloku sterowania automatycznego

Przy wyłączeniu centrali, SAS zabezpiecza n-minutowe przedmuchiwanie elementów grzejnych 
nagrzewnicy elektrycznej dla jej schłodzenia (parametr E-01 nastawiany w menu sterownika, ustawienie 
fabryczne 1 min.). Jeżeli podczas pracy centrali temperatura powietrza zewnętrznego wzrasta powyżej 
Twłącz. agregatu sprężarkowego, SAS podtrzymuje temperaturę w pomieszczeniu odpowiednio do 
wartości nastawionej na termostacie pokojowym, tzn. przechodzi w tryb chłodzenia. SAS nadzoruje 
włączenie i wyłączenie chłodnicy (przerwa pomiędzy wyłączeniem i kolejnym włączeniem to czas 
10 minut) oraz podtrzymywanie temperatury w pomieszczeniu, przy pomocy wysyłania do zespołu 
regulującego sygnału 0-10 V, zgodnie z nastawioną wartością temperatury pomieszczenia. W wypadku 
zainstalowania chłodnicy freonowej czujnik TE5 należy przenieść do kanału powietrza nawiewanego 
za chłodnicą. SAS ma dodatkową funkcję automatycznego włączania wentylatorów po awarii zasilania. 
Aktywacja i ustawienia są dokonywane w menu sterownika.

PULPIT ZDALNEGO STEROWANIA
Centrala jest wyposażona w pulpit zdalnego sterowania, który zabezpiecza:

 Włączenie/wyłączenie centrali; 
 Wybór prędkości obrotowej wentylatorów (auto/high/med/low);
 Ustawienie temperatury nawiewanego powietrza; 
 Wyświetlanie temperatury pokojowej; 
 Włączenie/wyłączenie trybu dzień/noc;

Rys. 9. Pulpit zdalnego sterowania
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1. Przycisk włączenia.
2. Przełączenie trybu podgrzewanie/chłodzenie.
3. Wybór prędkości obrotowej wentylatorów (auto/high/med/low).
4. Tryb dzienny/nocny.
5. Przycisk nastawiania temperatury powietrza nawiewanego (podwyższenie temperatury).
6. Przycisk nastawiania temperatury powietrza nawiewanego    (obniżenie temperatury).
7. Wskaźnik sygnału temperatury.
8. Wielkość sygnału temperatury.
9.  Wyświetlanie nastawionej temperatury powietrza nawiewanego.
10. Jednostka temperatury.
11. Wyświetlanie trybu dzień/noc.
12. Wyświetlanie wybranej prędkości obrotowej wentylatora.
13. Stan czujnika ruchu (jeżeli jest podłączony).
14. Wyświetlanie temperatury pokojowej.

Włączenie/wyłączenie centrali jest dokonywane przyciskiem (1), rys. 9. Wydajność powietrza 
(LOW, MED, HIGH lub AUTO) jest nastawiana przyciskiem (3), patrz rys. 9, przy czym nastawiana 
prędkość jest wyświetlana na monitorze pulpitu sterowniczego. Nastawienie trybu «dzień»/»noc» jest 
dokonywane przyciskiem (4). Dla zmiany trybu pracy «dzień» na tryb pracy «noc» należy nacisnąć 
przycisk (4) i przytrzymać przez czas 3 sekund. Nastawiony tryb jest wyświetlany na monitorze pulpitu 
sterowniczego (11). 

Nastawianie pożądanej temperatury nawiewanego powietrza jest dokonywane przy pomocy 
przycisków (5) i (6), przy tym nastawiana temperatura jest wyświetlana na monitorze pulpitu 
sterowniczego (9).
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Centrala jest wyposażona w elektroniczny blok sterowania (rys. 10).

Rys. 10. Mikrosterownik cyfrowy

 miniCADET

Esc Enter

F2 L2

Power Alarm Fault

L1F1

Sterownik ma następujące elementy sterowania i wyświetlania:

 Wyświetlacz;
 Przyciski;
 Diody;

Wyświetlacz − podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Na wyświetlaczu są pokazywane 
aktualne parametry działania systemu, temperatury, parametry nastawione oraz usterki.

Przyciski − sterownik ma 6 przycisków, przeznaczonych do wykonywania następujących funkcji:
  Esc −  służy do przejścia o jeden poziom do góry w menu, do wyjścia z edytowanego 

parametru;
  Enter − służy do przejścia o jeden poziom w dół w menu, do wyboru funkcji, wejścia w tryb 

edytowania parametru, do zachowania zmienionego parametru;
   − do przemieszczania się przez listy funkcji w lewo; do zmniejszania edytowanego 

parametru;
   − do przemieszczania się przez listy funkcji w prawo; do zwiększania edytowanego 

parametru;
 F1, F2 − przyciski serwisowe sterownika.

Diody:
  Power − sygnalizuje stan zasilania sterownika;
  Alarm −  sygnalizuje usterkę w systemie; 
  Fault − sygnalizuje usterkę w sterowniku;
  L1 − sygnalizuje pracę wentylatora nawiewnego;
  L2 − sygnalizuje prace wentylatora wywiewnego.
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Struktura 
menu

Ustawienie 
fabryczne Przeznaczenie funkcji i parametrów, ich działanie

Aktualne parametry  
(Online param-s) Aktualne parametry systemu.

Aktualne temperatury 
(Online temper-s) Menu aktualnych wskazań czujników temperatury.

TE1 Temperatura powietrza zewnętrznego

TE2 Temperatura wywiewanego powietrza za rekuperatorem

TE5 Temperatura nawiewanego powietrza

USTERKI (ALARmS) Kody usterek systemu. Obecność (1) lub brak (0) usterki.

E1
Przerwanie obwodu lub zwarcie czujnika temperatury powietrza 
zewnętrznego. W wypadku podobnej usterki wentylatory są 
zatrzymywane.

E2
Przerwanie obwodu lub zwarcie czujnika temperatury wywiewanego 
powietrza za rekuperatorem. W wypadku podobnej usterki wentylatory 
są zatrzymywane.

E5 Przerwanie obwodu lub zwarcie czujnika temperatury nawiewanego 
powietrza. W wypadku podobnej usterki wentylatory są zatrzymywane.

Tab. 3

Jak wywołać żądaną funkcję:
Wybrać określoną funkcję korzystając z przycisków  i ,  następnie nacisnąć przycisk Enter. Aby 
powrócić do ogólnej listy funkcji należy naciskać przycisk Esc do czasu powrotu do ogólnej listy 
funkcji.
Jak zmienić wartość:

Wybrać żądany parametr korzystając z przycisków  lub , następnie nacisnąć przycisk Enter. 
Wówczas  dany parametr można zmniejszyć lub zwiększyć przy pomocy przycisków  lub . Wówczas 
miga wartość edytowanego parametru. Aby zachować nową wartość, wcisnąć przycisk Enter. Wyjście 
z menu i kasowanie edytowania odbywa się poprzez naciskanie przycisku Esc. Wartości parametrów, 
które można zmieniać, są oznaczone symbolami “ >< “.

Przykład: zmiana nastawionej temperatury powietrza nawiewanego. Przy pomocy przycisku Esc 
wybrać funkcję «Aktualne parametry». Przy pomocy przycisku  wybrać punkt menu «Nastawianie». 
Nacisnąć przycisk Enter. Przy pomocy przycisków  i  wybrać parametr i nacisnąć przycisk Enter. 
Zaczyna pulsować edytowany parametr. Teraz przy pomocy przycisków  i  można zmniejszyć lub 
zwiększyć jego wartość. W celu zaakceptowania nowej wartości nacisnąć przycisk Enter. 

Ustawienia fabryczne sterownika można zmieniać tylko w trybie ustawień 
inżynieryjnych po wprowadzaniu hasła inżynieryjnego. Pozostałe parametry można 
zmieniać bez wprowadzania hasła inżynieryjnego.

Opis struktury menu sterownika jest podany w poniższej tabeli. W rubryce «Ustawienie fabryczne» 
są wskazane wartości funkcji, należące do ustawień fabrycznych.
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F1

Usterka F1 (obmarzanie rekuperatora) oznacza, że temperatura 
wywiewanego powietrza na wyjściu z rekuperatora, mierzona 
czujnikiem temperatury TE2, przy włączonych wentylatorach pozostaje 
poniżej nastawionej wartości R-02 w ciągu ustawionego przedziału 
czasu R-03. W przypadku podobnej usterki zawór układu obejściowego 
(by-passa) jest całkowicie otwarty, a wentylatory nawiewowy i 
wyciągowy pracują. 

O1 Zatrzymanie awaryjne systemu na sygnał z pulpitu centrali sygnalizacji 
pożarowej. W wypadku podobnej usterki wentylatory są zatrzymywane.

U5

Usterka U5 (przegrzanie się elektrycznej nagrzewnicy powietrza) 
oznacza, że temperatura nagrzewnicy powietrza przewyższa  50 °C.  
W przypadku podobnej usterki elektryczna nagrzewnica powietrza 
jest wyłączana, a wentylatory są wyłączane po przedmuchiwaniu 
elementów grzejnych nagrzewnicy powietrza.

U6

Usterka U6 (niska temperatura nawiewanego powietrza) oznacza, 
że temperatura nawiewanego powietrza, mierzona czujnikiem 
temperatury TE5, pozostaje poniżej wartości E-03 w przeciągu 
ustawionego przedziału czasu E-02 po wyłączeniu centrali. Podobna 
usterka wskazuje na niesprawność działania elektrycznej nagrzewnicy 
powietrza. W przypadku zaistnienia tej usterki elektryczna nagrzewnica 
powietrza jest wyłączana, wentylatory są zatrzymywane.

Ustawienia (Adjustment)

Menu ustawień. W tym menu znajdują się podstawowe ustawienia 
sterownika. Wprowadzanie zmian do menu ustawień mogą wykonywać 
tylko kwalifikowani fachowcy. Menu ustawień jest chronione hasłem 
przed nieuprawnionymi zmianami ustawień sterownika.

Hasło(Passw)

Hasło dostępu do menu ustawień (zawsze - «1111»). Hasło jest 
czterocyfrowe i wyświetla się na monitorze gwiazdkami (****). Przy 
pomocy przycisków  i  wprowadzić pierwszą cyfrę hasła, po czym 
nacisnąć Enter. Następnie przy pomocy przycisków  i  wprowadzić 
drugą cyfrę hasła, nacisnąć Enter itd. Aby powrócić do wprowadzania 
poprzedniej cyfry hasła, nacisnąć przycisk Esc. Po wprowadzeniu 4-j 
cyfry poprawnego hasła następuje automatyczne przejście do menu 
ustawień. Na wyświetlaczu pokazuje się okienko menu inżynieryjnego. 
(Eng. adjust.)

Ustawienie wentylatorów 
(Adjust-vent) Menu ustawienia parametrów wentylatorów 

V-02 40 Ustawienie pierwszej prędkości obrotowej wentylatora nawiewnego, %

V-03 70 Ustawienie drugiej prędkości obrotowej wentylatora nawiewnego, %

V-04 100 Ustawienie trzeciej prędkości obrotowej wentylatora nawiewnego, %

V-05 40 Ustawienie pierwszej prędkości obrotowej wentylatora wywiewnego, %

V-06 70 Ustawienie drugiej prędkości obrotowej wentylatora wywiewnego, %

V-07 100 Ustawienie trzeciej  prędkości obrotowej wentylatora wywiewnego, %

V-08 Zezw. (yes) 

Parametr, określający możliwość włączenia wentylatorów po awarii sieci 
zasilającej. Mogą być nastawione dwie wartości: Zakaz (no) - włączenie 
wentylatorów po awarii zasilania nie jest dozwolone; Zezw. (yes) - 
włączenie wentylatorów po awarii zasilania jest dozwolone.
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Ustaw. dodatkowe (Add 
adjust.) Menu ustawień dodatkowych sterownika.

Data/czas (Date/time) Menu wyświetlania i ustawienia daty i czasu.

Data: (Date:) Menu wyświetlania i ustawienia daty.

Czas: (Time:) Menu wyświetlania i ustawienia czasu.

Korekta czasu 
(Correct time) 0

Nastawiany współczynnik korekcji zegara. Jeżeli zegar sterownika 
spóźnia się lub śpieszy, należy nastawić wartość współczynnika 
czasu - rozbieżności (za miesiąc). Współczynnik jest nastawiany w 
sekundach. Nastawić wartość ze znakiem «minus», jeżeli zegar się 
śpieszy lub ze znakiem «plus», jeżeli zegar się spóźnia.

Zmiana hasła 
(Change 

password)
2222

Ta funkcja jest przeznaczona do zmiany hasła inżynieryjnego. Aby 
zmienić hasło inżynieryjne, należy nacisnąć przycisk Enter. Hasło na 
wyświetlaczu jest przedstawione w postaci gwiazdek (****), przy 
tym zamiast pierwszej gwiazdki jest wyświetlana pierwsza cyfra 
starego hasła. Przy pomocy przycisków  i  wprowadzić pierwszą 
cyfrę nowego hasła inżynieryjnego, po czym nacisnąć przycisk Enter. 
Następnie zamiast drugiej gwiazdki będzie wyświetlana druga cyfra 
starego hasła. Przy pomocy przycisków  i  wprowadzić drugą 
cyfrę nowego hasła, nacisnąć przycisk Enter itd. Aby powrócić do 
poprzedniej cyfry należy nacisnąć przycisk Esc. Po wprowadzeniu 
4-j cyfry, hasło jest zapamiętywane przez sterownik. Teraz w 
celu wejścia do menu, wymaganym jest wprowadzenie nowego 
hasła inżynieryjnego. Uwaga: w wypadku resetowania nastawień 
sterownika (patrz Ustaw. Menu Inżynier. menu Zresetow. ustaw.) 
domyślnym hasłem inżynieryjnym jest - 2222.

Podświetlenie 
(Light)

Аuto 
(Auto)

Tryb pracy podświetlania wyświetlacza sterownika. Są dostępne 
dwa tryby: Automat - podświetlanie wyświetlacza gaśnie po 
pewnym czasie, jeżeli nie naciskano przycisków; Włącz. (on) - 
podświetlanie wyświetlacza jest ciągle włączone.

Menu inżynieryjne 
(Eng. Adjust.)

Menu inżynieryjne. W tym menu znajdują się ustawienia inżynieryjne 
sterownika. Dostęp do menu inżynieryjnego jest możliwy po 
wprowadzeniu hasła inżynieryjnego  (hasło inżynieryjne — «2222»).
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Ustawianie nagrzewnicy  
(Adjust-heater) Menu ustawienia parametrów elektrycznej nagrzewnicy powietrza.

Е-01 1 Czas odbioru ciepła od elektrycznej nagrzewnicy powietrza po 
wyłączeniu centrali nawiewnej (min).

Е-02 600

Czas pomiaru niskiej temperatury nawiewanego powietrza (sek.). 
Jeżeli temperatura nawiewanego powietrza za nagrzewnicą 
pozostaje poniżej parametru E-03 w ciągu tego okresu czasu, 
wentylatory są zatrzymywane, i system automatycznego sterowania 
podaje sygnał awaryjny U6.

Е-03 10

Minimalna, dopuszczalna temperatura nawiewanego powietrza 
(w °C). Jeżeli faktyczna temperatura nawiewanego powietrza 
za nagrzewnicą powietrza, pozostaje poniżej tego parametru w 
ciągu okresu czasu E-02,  wentylatory są zatrzymywane, i system 
automatycznego sterowania podaje sygnał awaryjny U6.

Е-04 6 Regulowanie czasu mocy elektrycznej nagrzewnicy powietrza (sek.).

Е-05 1 Minimalny czas włączenia/wyłączenia elektrycznej nagrzewnicy 
powietrza (sek.).

Е-08 2 Nastawienie współczynnika proporcjonalności temperatury 
powietrza nawiewanego dla elektrycznej nagrzewnicy powietrza.

Е-09 60 Nastawienie współczynnika integracji temperatury powietrza 
nawiewanego dla elektrycznej nagrzewnicy powietrza.

Е-10 0,5

Nastawienie parametru bezwładności przy regulacji temperatury 
nawiewanego powietrza przez elektryczną nagrzewnicę powietrza  
(°С). Jeżeli rozbieżność jest mniejsza od tej wartości, wtedy 
rozbieżność jest przyjmowana jako równa zero.

Ustawienia rekuperatora 
(Adjust-Recuper.) Menu ustawień parametrów ochrony rekuperatora.

R-01 0

Minimum allowable exhaust air temperature at outlet from the 
heat exchanger that does not require regulation of the exhaust 
temperature [°C]. If the exhaust air temperature is below R-01, the 
exhaust temperature regulation function is activated  to maintain 
the set exhaust air temperature and heat exchanger freezing 
protection. The bypass damper is opened to let the extract air 
stream flow through the heat exchanger and prevent its freezing. 
When the exhaust air temperature rises above R-01, the bypass 
damper is fully closed and the unit reverts to the previous operation 
mode. 
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R-02 -5

Temperatura wywiewanego powietrza za rekuperatorem, 
poniżej której jest całkowicie otwierany zawór obejściowy (°C) 
w celu zapobieżenia obmarzaniu rekuperatora. Jeżeli przy 
uruchomionej centrali temperatura wywiewanego powietrza 
za rekuperatorem pozostaje poniżej tej wartości w ciągu czasu 
R-03 (patrz niżej), system automatycznego sterowania podaje 
sygnał awaryjny F1.

R-03 600 Czas kontroli wartości temperatury wywiewanego powietrza za 
rekuperatorem (sek.).

R-04 1 Nastawienie współczynnika proporcjonalności temperatury 
wywiewanego powietrza przez zawór obejściowy rekuperatora.

R-05 10 Nastawienie czasu integracji temperatury wywiewanego 
powietrza przez zawór obejściowy rekuperatora (sek.).

R-06 0,5

Nastawienie parametru bezwładności temperatury 
nawiewanego powietrza przez zawór obejściowy (°C). Jeżeli 
rozbieżność jest mniejsza od tej wartości, wtedy rozbieżność 
jest przyjmowana jako równa zero.

R-07 1 Nastawienie współczynnika proporcjonalności temperatury 
nawiewanego powietrza przez zawór obejściowy rekuperatora.

R-08 10 Nastawienie czasu integracji temperatury nawiewanego 
powietrza przez zawór obejściowy rekuperatora (sek.).

R-09 0,5

Nastawienie parametru bezwładności temperatury 
nawiewanego powietrza przez zawór obejściowy (°C). Jeżeli 
rozbieżność jest mniejsza od tej wartości, wtedy rozbieżność 
jest przyjmowana jako równa zero.

Ustawienie agregatu 
sprężarkowego. Menu ustawień agregatu sprężarkowego.

Wp 2 Nastawienie współczynnika proporcjonalności PID temperatury 
nawiewanego powietrza.

Tc 60 Nastawienie czasu integracji PID temperatury nawiewanego 
powietrza.

Strefa NCZ 0,5 Nastawienie bezwładności PID temperatury nawiewanego 
powietrza.

Przer.włącz. 60 Minimalny czas przerwy pomiędzy włączeniami agregatu 
sprężarkowego.

Twłącz. 
Agregatu 

sprężarkowego
20 Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego, przy której 

można włączać agregat sprężarkowy.



21

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek z wyżej wymienionych awarii (poza awarią przegrzania 
się nagrzewnicy elektrycznej U5) system automatycznego sterowania blokuje pracę wentylatorów i 
zapala się wskaźnik alarm (rys.10) na pulpicie kontrolera. Wszystkie awarie są opisywane na pulpicie 
kontrolera (patrz tabelę 3). Odblokowanie awarii (poza awarią przegrzania się nagrzewnicy elektrycznej 
U5) powstałych w trakcie pracy systemu automatycznego sterowania odbywa się automatycznie przy 
ponownym uruchomieniu systemu. W wypadku przegrzania się elektrycznej nagrzewnicy powietrza 
(usterka U5, rys. 10) na panelu czołowym sterownika zapala się wskaźnik Alarm, wówczas system 
automatycznego sterowania wyłącza nagrzewnicę powietrza, a wentylatory przez jakiś czas pracują 
dla schłodzenia elementów grzejnych elektrycznej nagrzewnicy.

Awaria U6 (niska temperatura nawiewanego powietrza) oznacza, że temperatura nawiewanego 
powietrza mierzona czujnikiem temperatury TE5, pozostaje poniżej wartości parametru E-03 w ciągu 
czasu E-02 po włączeniu centrali. Podobna awaria wskazuje na usterkę elektrycznej nagrzewnicy 
powietrza. W wypadku tej awarii elektryczna nagrzewnica powietrza jest wyłączana, a wentylatory 
są zatrzymywane. 

Rys. 11 Schemat funkcjonalny centrali

SCHEmAT FUNKCJONALNy

Zewnątrz

Pomieszczenie

Zewnątrz

Pomieszczenie

Zasilanie

Zawór nawiewanego powietrza
Zawór wywiewanego powietrza
Filtr nawiewu
Filtr wywiewu
Wentylator nawiewny
Wentylator wywiewny
Pulpit zdalnego sterowania
Elektryczna nagrzewnica powietrza
Rekuperator płytowy
Napęd elektryczny zaworu nawiewanego powietrza
Napęd elektryczny zaworu wywiewanego powietrza
Napęd elektryczny zaworu obejściowego przy rekuperatorze
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury za rekuperatorem
Czujnik temperatury pokojowej
Termostat zabezpieczający przed przegrzewaniem 50 °C z automatycznym stycznikiem
Termostat zabezpieczający przed przegrzewaniem 90 °C z ręcznym stycznikiem

Oznaczenie 
na schemacie Nazwa  

Wejście cyfrowe

Wyjście cyfrowe

Wejście analogowe

Wyjście analogowe
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KONSERWACJA

Centralę należy poddawać konserwacji 3-4 razy w ciągu roku. Oprócz ogólnego oczyszczania należy 
wykonać wymienione niżej czynności:

1. Konserwacja filtrów.
Brudne filtry zwiększają opór powietrza, co powoduje zmniejszenie ilości powietrza nawiewanego 

do pomieszczeń. Filtry należy oczyszczać raz na 3-4 miesiąca. Filtr można oczyszczać odkurzaczem lub 
zastąpić nowym filtrem. Po dwukrotnym oczyszczaniu filtr należy wymienić na nowy (1-2 razy w roku). 
W sprawie nabycia nowych filtrów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Inspekcja wymiennika ciepła (raz w roku).
Nawet przy regularnej obsłudze technicznej filtrów, na zespole rekuperatora mogą tworzyć się 

osady pyłu. W celu podtrzymywania wysokiej skuteczności wymiany ciepła, należy regularnie oczyszczać 
wymiennik ciepła. Wymiennik ciepła należy wyjąć z centrali i przemyć go ciepłym roztworem wodnym 
ciekłego środka czyszczącego, po czym wysuszony wymiennik ciepła ponownie zainstalować w centrali.  

3. Inspekcja wentylatorów (raz w roku).
Nawet przy regularnej obsłudze technicznej filtrów i wymiennika ciepła, w wentylatorach 

mogą gromadzić się osady pyłu, co powoduje zmniejszenie wydajności centrali i zmniejszenie ilości 
nawiewanego do pomieszczeń powietrza..

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

4. Kontrola drenażu kondensatu (raz w roku).
Drenaż kondensatu (przewód spustowy) może być zanieczyszczony cząstkami z wyciąganego 

powietrza. Należy sprawdzić funkcjonowanie przewodu spustowego napełniając zbiornik drenażowy 
wodą i w razie potrzeby usunąć zanieczyszczenia z syfonu i przewodu spustowego.   

5. Kontrola doprowadzania świeżego powietrza (2 razy w roku).
Liście i inne zanieczyszczenia mogą zapchać kratkę nawiewną i zmniejszyć wydajność centrali oraz 

zmniejszyć przepływ powietrza.  Należy sprawdzać kratkę nawiewną dwa razy w roku i oczyszczać w 
razie potrzeby.

6. Kontrola układu przewodów powietrznych, (co 5 lat).
Nawet przy należytym wykonywaniu wszystkich wymienionych wyżej czynności z obsługi 

technicznej centrali, wewnątrz przewodów powietrznych mogą powstawać osady pyłu, co powoduje 
zmniejszenie wydajności centrali. Konserwacja przewodów powietrznych polega na ich okresowym 
oczyszczaniu lub wymianie. 

7. Oczyszczanie żaluzji wyciągowych i dyfuzorów nawiewu (w razie potrzeby).
Zdjąć dyfuzory i żaluzje i przepłukać ciepłą wodą mydlaną. Zabrania się zamieniać miejscami 

dyfuzory oraz żaluzje.
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Zaistniały 
problem Ewentualne przyczyny Sposób usunięcia 

Wentylator 
(wentylatory) nie 

pracują.

Niepodłączona sieć zasilająca.
Przekonać się czy sieć zasilająca jest 
podłączona prawidłowo, w przeciwnym 
wypadku należy usunąć błąd podłączenia.

Zablokowanie silnika, 
zabrudzone łopatki 
wentylatora.

Wyłączyć centralę. Ustalić przyczynę 
unieruchomienia wentylatora. Oczyścić 
łopatki wentylatora. Ponownie uruchomić 
centralę.

Powstanie błędu systemu. Usunąć błąd systemu. Ponownie uruchomić 
centralę.

Zadziałanie 
wyłącznika 

automatycznego 
przy włączeniu 

centrali.

Zwiększony pobór prądu z 
powodu obecności zwarcia w 
obwodzie elektrycznym.

Wyłączyć centralę. Ustalić przyczynę 
zwiększonego poboru prądu. Sprawdzić stan 
techniczny wyłącznika automatycznego. 
Wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik 
automatyczny. Ponownie uruchomić centralę.

Niska wydajność 
powietrza.

Zbyt niska prędkość obrotowa 
wentylatora.

Nastawić wyższą prędkość obrotową 
wentylatora.

Zanieczyszczone filtry, 
wentylatory lub wymiennik 
ciepła.

Oczyścić lub wymienić filtry; oczyścić 
wentylatory lub wymiennik.

Są zanieczyszczone albo 
uszkodzone elementy instalacji 
wentylacyjnej (przewody 
powietrzne, dyfuzory, żaluzje 
lub kratownicy).

Oczyścić lub wymienić elementy instalacji 
wentylacyjnej (przewody powietrzne, 
dyfuzory, żaluzje, kratki).

Zamknięte zawory powietrzne, 
dyfuzory lub żaluzje.

Upewnić się czy zawory powietrzne, dyfuzory 
lub żaluzje są całkowicie otwarte.

Chłodne powietrze 
nawiewane.

Zanieczyszczony filtr 
wywiewny. Oczyścić lub wymienić filtr wywiewny.

Obmarzanie wymiennika 
ciepła.

Sprawdzić stan wymiennika ciepła. W razie 
potrzeby wyłączyć urządzenie i włączyć 
ponownie po zniknięciu niebezpieczeństwa 
obmarzania.

Awaria nagrzewnicy 
elektrycznej. Zwrócić się do centrum serwisowego.

Zwiększony hałas, 
wibracja

Zanieczyszczona łopatka 
(łopatki). Oczyścić łopatkę (łopatki).

Luźne połączenia śrubowe. Dokręcić połączenia śrubowe.
Brak wkładek 
antywibracyjnych.

Zainstalować wkładki gumowe tłumiące 
wibracje (nie wchodzą w komplet dostawy).

Wyciek wody.

Magistrala odprowadzania 
wody jest zatkana, uszkodzona 
lub nieprawidłowo 
zorganizowana.

Oczyścić magistralę odprowadzania 
wody. Sprawdzić kąt pochylenia magistrali 
odprowadzania wody, upewnić się, że zawór 
hydrauliczny jest wypełniony wodą oraz że 
rury drenażowe są zabezpieczone przed 
zamarznięciem.

USUWANIE USTEREK

możliwe usterki i sposoby ich usunięcia 
Tab. 4
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ZASADy PRZECHOWyWANIA I TRANSPORTU

Centrala powinna być przechowywana w opakowaniu fabrycznym w wentylowanym 
pomieszczeniu w temperaturze od +10 °C do +40 °C oraz wilgotności względnej do 60 % (przy 
temperaturze +20 °C). Nie jest dopuszczalna obecność w powietrzu oparów i domieszek o 
właściwościach korodujących i uszkadzających izolację oraz szczelność połączeń. 

Podczas załadunku i rozładunku wyrobu należy korzystać z odpowiednich podnośników, aby 
uniknąć ewentualnych uszkodzeń wyrobu. 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.

GWARANCJA PRODUCENTA

REKLAmACJE ZGŁASZANE BEZ PODRĘCZNIKA EKSPLOATACJI WyROBU WRAZ Z 
WyPEŁNIONym śWIADECTWEm PODŁĄCZENIA NIE BĘDĄ PRZyJmOWANE.

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe w 
wyniku użytkowania centrali nie zgodnie z jej przeznaczeniem lub w wypadku 
nieuzasadnionej ingerencji w jej strukturę mechaniczną.

Użytkownik centrali powinien przestrzegać przepisów niniejszego podręcznika.

Producent gwarantuje normalne działanie centrali przez okres dwóch lat od daty sprzedaży przez 
sieć handlu detalicznego pod warunkiem przestrzegania zasad transportu, przechowywania, instalacji 
i eksploatacji. W wypadku 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, 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 świadectwo podłączenia oraz kartę gwarancyjną. 
Naprawa gwarancyjna centrali (po okazaniu karty gwarancyjnej z pieczątką punktu handlowego wraz z 
podręcznikiem eksploatacji wyrobu) i remont pogwarancyjny są dokonywane w zakładzie producenta. 
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KARTA GWARANCyJNA

Centralą nawiewną z odzyskiem ciepła VUT PE ЕС została uznana za zdatną 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 _____________________________

śWIADECTWO ODBIORU

śWIADECTWO PODŁĄCZENIA

Centralą nawiewną z odzyskiem ciepła VUT PE ЕС została podłączona do sieci zasilającej zgodnie z 
wymogami niniejszego podręcznika DTR przez:

Przedsiębiorstwo:                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nazwisko, imię                                                                                                                                                                                          

Data                                 Podpis                                                                                                                                             
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