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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

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 WH serii VENTS (zwana dalej w tekście - centrala).

PRZEZNACZENIE

Centrala wyposażona w rekuperator i nagrzewnicę wodną 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, biurach, 
hotelach, kawiarniach i innych pomieszczeniach użytku publicznego oraz rekuperacji energii cieplnej z odprowadzanego z pomieszczenia 
powietrza do oczyszczonego powietrza nawiewanego.

Przetłaczane powietrze nie może zawierać lotnych substancji palnych lub wybuchowych, oparów aktywnych chemicznie, pyłu o dużych 
cząstkach, sadzi, tłuszczów lub mediów sprzyjających powstawianiu szkodliwych substancji (substancje 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 DOPUSZCZONE  OSOBY 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.;
 skrzynka opakowaniowa - 1 szt.

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO

Usytuowanie króćców
H - poziome

Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej
2, 4

Typ nagrzewnicy
W - wodna

Wydajność, m3/h
800, 1000, 1500, 2000

Typ centrali
VUT— wentylacja z odzyskiem ciepła

VUT   ХХХ   WH-X

Centrale są przeznaczone 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 gabarytowe i przyłączeniowe, wygląd oraz parametry techniczne zostały przedstawione na rysunku 1 oraz w 
tabelach 1 i 2.

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

Tab. 1

Тип VUT 800 WH VUT 1000 WH VUT 1500 WH VUT 2000 WH

Ø D 249 249 314 314

B 613 613 842 842

B1 460 460 581 581

B2 306 306 320 320

B3 386 386 520 520

H 698 698 814 814

H1 832 832 947 947

H2 154 154 201 201

H3 280 280 595 595

L 1071 1071 1345 1345

L1 1117 1117 1388 1388

L2 1171 1171 1445 1445
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Tab. 2

Typ
VUT 
800 

WH-2

VUT 
800 

WH-4

VUT 
1000 
WH-2

VUT 
1000 
WH-4

VUT 
1500 
WH-2

VUT 
1500 
WH-4

VUT 
2000 
WH-2

VUT 
2000 
WH-4

Napięcie zasilania, 50 Hz, V 1 ~ 230

Moc maksymalna wentylatorów, W 2 szt. х 245 2 szt. х 410 2 szt. х 490 2 szt. х 650

Maks. pobór prądu wentylatorów, A, 
(Napięcie zasilania wentylatora EC) 2 szt. х 1,08 2 szt. х 1,8 2 szt. х 2,15 2 szt. х 2,84

Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej 2 4 2 4 2 4 2 4

Całkowita moc centrali, kW 0,49 0,82 0,98 1,30

Całkowity pobór prądu centrali, A 2,16 3,6 4,3 5,68

Maks. wydajność powietrza, m3/h 780 1100 1700 2100

Prędkość obrotowa, min-1 1650 1850 1100 1150

Poziom hałasu, dB(A)/3 m 48 60 49 65

Maks. temperatura przetłaczanego 
powietrza, °C -25 do +45 -25 do +40 -25 do +45 -25 do +40

Materiał obudowy Stop cynkowo-aluminiowy

Izolacja 50 mm wełna mineralna 

Filtr:
wyciąg G4

nawiew G4 (F7 - opcja)

Średnica podłączanego przewodu 
powietrznego, mm Ø 250 Ø 315

Waga, kg 88 99

Skuteczność rekuperacji do 78 % do 77 %

Typ rekuperatora Wymiennik krzyżowy

Materiał rekuperatora Aluminium
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ZABRANIA SIĘ!:
 • UŻYTKOWANIA CENTRALI POZA ZAKRESEM TEMPERATUROWYM WSKAZANYM W PODRĘCZNIKU 
EKSPLOATACJI ORAZ W POMIESZCZENIACH Z OBECNOśCIĄ W POWIETRZU AGRESYWNYCH 
SUBSTANCJI LOTNYCH, W ATMOSFERZE ZAGRAŻAJĄCEJ WYBUCHEM.
• PODŁĄCZANIE DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH SUSZAREK DO BIELIZNY ORAZ INNYCH 
TEMU PODOBNYCH URZĄDZEŃ. 
• UŻYWANIA CENTRALI DO PRACY Z MIESZANKĄ PYŁOWO-POWIETRZNĄ.  

MONTAŻ, OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ, PODŁĄCZENIE ORAZ NAPRAWĘ CENTRALI NALEŻY 
PRZEPROWADZAĆ TYLKO PO JEJ UPRZEDNIM ODŁĄCZENIU OD SIECI ZASILAJĄCEJ. 

Podczas montażu i użytkowania centrali należy spełniać wszystkie wymogi niniejszego Podręcznika eksploatacji oraz wymogi 
elektrycznych i technicznych norm lokalnych.

Centrala obowiązkowo 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 centrali należy powierzyć kwalifikowanym fachowcom, uprawnionym do wykonania podobnych prac.  
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 
centrala nie jest przeznaczona do eksploatacji w miejscach, gdzie warunki atmosferyczne są determinowane wpływem klimatu morskiego 
lub gorących źródeł albo w miejscach, w których odbywa się dezodoryzacja powietrza celem doprowadzania go do innych pomieszczeń. 

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Centrala działa według następującej zasady: (rys. 2)  
Ciepłe zabrudzone powietrze napływa z pomieszczenia poprzez przewody powietrzne do centrali, gdzie odbywa się filtracja 

powietrza, dalej powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła i przy pomocy wentylatora wywiewnego poprzez przewody powietrzne 
jest odprowadzane na zewnątrz. Czyste, chłodne powietrze z zewnątrz, poprzez przewody powietrzne napływa do filtra powietrza centrali, 
w którym odbywa się jego filtracja, a następnie powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła i za pomocą wentylatora nawiewnego, 
powietrze przez przewody powietrzne jest tłoczone do pomieszczeń.

W wymienniku ciepła odbywa się wymiana energii cieplnej między ciepłym i zabrudzonym powietrzem, odprowadzanym z 
pomieszczenia a nadchodzącym z ulicy czystym, chłodnym powietrzem. Rekuperacja ciepła minimalizuje straty energii cieplnej oraz 
koszty ogrzewania pomieszczeń w chłodną porę roku.

Centrala stanowi szkielet, składający się z sześciu sztywnie zamocowanych między sobą paneli typu «sandwich» o grubości 50 mm. 
Trzywarstwowe panele typu «sandwich» - to konstrukcja, składająca się z dwóch blach ocynkowanych oraz ułożonej pomiędzy nimi 
warstwy termo- i dźwiękoizolacyjnej z wełny mineralnej.   

W konstrukcji central są przewidziane szybko zdejmowalne panele serwisowe służące do przeprowadzania napraw i konserwacji, które 
są wyposażone w specjalne uszczelnienie. Na panelu górnym centrali znajduje się blok sterowania, wewnątrz którego jest umieszczona 
tabliczka z zaciskami. Wszystkie podłączenia zewnętrzne są doprowadzane do tabliczki z zaciskami przez uszczelnione wloty kablowe. 
Schemat podłączania centrali do sieci zasilającej jest pokazany na stronie wewnętrznej pokrywy bloku sterowania.  
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Do wyposażenia podstawowego centrali należy:
  naścienny pulpit sterowania, który przy pomocy kabla  jest połączony z zespołem sterowania;
 wentylator nawiewny i wentylator wyciągowy z wirnikami z łopatkami zagiętymi do przodu i nie wymagającymi konserwacji 

silnikami elektrycznymi o wirnikach zewnętrznych oraz wbudowaną ochroną termiczną; 
 krzyżowy rekuperator płytowy;
 wodna nagrzewnica powietrza;
 filtr nawiewu (filtr dokładny G4 (F7 - opcja));
 filtr wywiewu (filtr wstępny G4).

Rys. 2. Budowa i zasada działania centrali

naścienny pulpit zdalnego sterowania

�ltr powietrza wyciąganego 
/ wywiewanego

wentylator nawiewny

nagrzewnica wodna

zawór obejściowy /by-pass/

zbiornik kondensatu

króciec drenażowy

wentylator 
wywiewny

rekuperator płytowy z 
wymiennikiem krzyżowym

�ltr doprowadzanego 
/ nawiewanego powietrza

elektroniczny blok 
sterowania

z pomieszczenia

do pomieszczenia

z zewnątrz

na zewnątrz



8

INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Centrala może być zawieszona na prętach gwintowanych, zamocowanych w kołkach lub sztywno zamocowana na płaszczyźnie 
poziomej (rys. 3). 

Podczas montażu należy zapewnić możliwość dostępu do centrali umożliwiając wykonywanie obsługi technicznej lub naprawy. 
Wymagane minimalne odległości do powierzchni montażowych są przedstawione na rys. 4. 

Rys. 3.  Montaż centrali 

Nakrętka z przeciwnakrętką 
zabezpieczającą

Podkładka
Nakrętka

Gumowy tłumik 
wibracji

Przykład

Montaż centrali na 
płaszczyźnie poziomej

Rys. 4. Minimalne odległości przestrzegane przy montażu centrali

A= min. 600 mm dla VUT 800(1000) WH
A= min. 820 mm dla VUT 1500(2000) WH

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

wagę bloku. W przeciwnym wypadku należy wykonać wzmocnienie miejsca zainstalowania przy pomocy belek itp. Następnie zainstalować 
śruby do zawieszania. Jeżeli wytrzymałość konstrukcji przeznaczonej do montażu centrali jest niedostateczną, może powstać rezonans, 
związany z wibracją bloku, co z kolei może spowodować zaistnienie hałasu.

Obowiązkowo należy uwzględnić strefę serwisową oraz otwór rewizyjny zapewniający dostęp do filtrów, wymiennika ciepła oraz 
wentylatorów. Dla każdej centrali należy przewidzieć osobny otwór rewizyjny. Bardziej szczegółowa informacja jest podana na rysunku 
gabarytowym patrz (rys. 1).

Włożyć śrubę kotwową M8 do otworu przeznaczonego do zawieszenia w suficie i zamocować ją przy pomocy nakrętek i podkładek.
Przed montażem należy sprawdzić, czy wewnątrz korpusu zespołu pozostały ciała obce, na przykład, folia i papier, itp.
Jeżeli blok został zamocowany przy pomocy zbyt krótkich śrub, może powstać hałas, spowodowany rezonansem z sufitem.
Jeżeli źródłem hałasu jest miejsce podłączenia spiralnego przewodu powietrznego z centralą, wówczas aby uniknąć rezonansu należy 

wymienić spiralny przewód powietrzny na elastyczny przewód dystansowy. Opisane wyżej środki zapobiegawcze spowodują usunięcie 
problemu zaistnienia rezonansu. 

Dla zlikwidowania można zastosować giętkie, materiałowe łączniki.
Celem zapewnienia optymalnej wydajności centrali zaleca się jej zainstalowanie w taki sposób, aby z obu stron centrali znajdował się 

prosty odcinek przewodu powietrznego o długości nie mniej niż 1 m.
Centrala musi być wyposażona w kratkę zabezpieczającą wymiarze oczek nie więcej niż 12,5 mm lub w inne urządzenie, zapobiegające 

wolnemu dostępowi do wentylatorów.  
Celem osiągnięcia maksymalnej mocy nagrzewnicy wodnej należy podłączać wg zasady przeciwprądowej (rys. 5). 
Przy podłączeniu przelotowym nagrzewnica ma moc obniżoną, jednak jest bardziej odporna na zamarznięcie.

Rys. 5. Podłączenie nagrzewnicy wodnej 

б) podłączenie 
przeciwprądowe

а) podłączenie 
przelotowe

woda wyjście

woda wyjście

woda wejście

woda wejście
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Schemat zespołu mieszającego (nie wchodzi do zakresu dostawy) nagrzewnicy wodnej jest pokazany na rys. 6.

Rys. 6. Schemat zespołu mieszającego 

M

1
2

2

3
5

6

Schemat zespołu mieszającego

1. Nagrzewnica wodna
2. Zawory kulowe
3. Pompa cyrkulacyjna
4. Zawór regulacyjny kanału bocznikowego
5. Kocioł
6. Zawór regulacyjny nagrzewnicy wodnej
7. Zawór zwrotny
8. Filtr wstępny

Napęd zaworu regulacyjnego nagrzewnicy

4

7 8
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Centrala musi być podłączona do układu drenażowego (rys. 7). Należy połączyć króciec drenażowy, syfon (nie wchodzą do zakresu 
dostawy) do systemu kanalizacji przy pomocy metalowych, plastikowych albo gumowych rurek (rys. 7). Rurki muszą być ułożone z 
nachyleniem do odpływu, stanowiącym nie mniej niż  3°. Przed podłączaniem centrali należy napełnić układ wodą i pilnować, żeby syfon 
był zawsze napełniony wodą. Należy upewnić się o poprawności odpływu wody do kanalizacji, w innym wypadku podczas działania 
rekuperatora istnieje możliwość gromadzenia się kondensatu wewnątrz centrali. 

System odprowadzania kondensatu może być użytkowany w pomieszczeniach 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 RÓŻNYCH LUB JEDNOGO TYPU ZESPOŁÓW, KAŻDĄ CENTRALĘ NALEŻY 
PODŁĄCZAĆ DO OSOBNEGO SYFONU.  

NIE JEST DOPUSZCZALNE BEZPOśREDNIE ODPROWADZANIE KONDENSATU NA ULICĘ POMIJAJĄC KANALIZACJĘ.

Rys. 7. Odprowadzanie kondensatu

króciec drenażowy

syfon

kanalizacja

rura

rura

złączka rurowa

14
0

70

m
in

 3
°
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SCHEMAT FUNKCJONALNY

Rys. 8. Schemat funkcjonalny 

3

Ulica

Zasilanie

Wejście cyfrowe (DI)

Wejście cyfrowe (DO)

Wejście analogowe (AI)

Wejście analogowe (AO)

Pomieszczenie

Tab. 3

Oznaczenie 
na schemacie Nazwa Oznaczenie na 

schemacie Nazwa

SM1 Napęd elektryczny klapy nawiewanego powietrza M1 Wentylator nawiewny
SM2 Napęd elektryczny klapy wywiewanego powietrza M2 Wentylator wywiewy
SM3 Napęd elektryczny przysłony w rekuperatorze M3 Pompa cyrkulacyjna

SM4 Napęd elektryczny zaworu regulującego 
nagrzewnicy wodnej F1 Filtr nawiewu

TE1 Czujnik temperatury zewnętrznej F2 Filtr wywiewu
TE2 Czujnik temperatury za rekuperatorem D1 Klapa powietrza nawiewanego
TE3 Czujnik temperatury nośnika ciepła na powrocie D2 Klapa powietrza wywiewanego

TE4 Czujnik ochrony nagrzewnicy wodnej przed 
zamarzaniem Q1 Nagrzewnica wodna

TE5 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego Q2 Agregat sprężarkowo-skraplający
DD1 Przekaźnik ochrony pompy przed pracą "na sucho" RK1 Rekuperator płytowy
P1 Pulpit zdalnego sterowania
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KONSERWACJA

RAZ W ROKU NALEŻY SPRAWDZAĆ DASZEK NAD KANAŁEM WYCIĄGOWYM ORAZ STAN KRATOWNICY POWIETRZA 
NAWIEWANEGO I OCZYCZCZAĆ W MIARĘ POTRZEB.  

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

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

«Brudne filtry zwiększają opór powietrza, co powoduje zmniejszenie ilości powietrza napływającego do pomieszczenia.  
Filtry należy w miarę ich zanieczyszczania, ale nie mniej, niż 3-4 razy w ciągu roku. Filtry można oczyszczać odkurzaczem. Po dwukrotnym 
oczyszczaniu, filtry należy wymienić na nowe. W sprawie nabycia nowych filtrów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.»

2. Inspekcja rekuperatora (raz w roku).

Nawet przy regularnej kontroli filtrów, w zespole rekuperatora mogą powstawać osady pyłu. W celu podtrzymywania wysokiej 
skuteczności wymiany ciepła, należy regularnie oczyszczać rekuperator. Rekuperator należy wyjąć z centrali i przemyć go ciepłym roztworem 
wodnym i środka czyszczącego, po czym wysuszony wymiennik ciepła ponownie zainstalować do centrali.  

3. Inspekcja wentylatorów (raz w roku).

Nawet przy regularnej kontroli filtrów w wentylatorach mogą powstawać osady pyłu, co powoduje zmniejszenie wydajności centrali 
i zmniejszenie ilości nawiewanego do pomieszczenia powietrza. Do oczyszczania wentylatorów należy skorzystać z miękkiej szmatki lub 
szczotki. 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 nawiewanego, 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 oczyścić w razie potrzeby.

6. Kontrola układu przewodów powietrznych, (co 5 lat)

Nawet przy należytym wykonywaniu wszystkich wymienionych wyżej czynności obsługowych centrali, wewnątrz przewodów 
powietrznych mogą powstawać osady pyłu, co powoduje zmniejszenie wydajności centrali. Konserwacja przewodów powietrznych polega 
na ich periodycznym oczyszczaniu lub wymianie. 

7. Oczyszczanie żaluzji wyciągowych i dyfuzorów nawiewu (w razie potrzeby). Zdjąć dyfuzory i żaluzje, przepłukać ciepłą wodą z mydłem. 
Nie wolno zamieniać miejscami dyfuzorów i żaluzji.
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USUNIĘCIE USTEREK

Tab. 4

Zaistniały 
problem Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Przy włączeniu 
centrali 

wentylator(-ry) 
nie uruchomiają 

się

Nie podłączona sieć zasilająca. Przekonać się, że sieć zasilająca jest prawidłowo podłączona, w 
przeciwnym wypadku usunąć błąd podłączenia.

Zatarcie silnika, brudne łopatki wirnika. Wyłączyć centralę. Usunąć przyczynę zakleszczenia wentylatora. Oczyścić 
łopatki wirnika. Ponownie uruchomić centralę.

Błąd systemowy. Usunąć błąd systemowy. Ponownie uruchomić centralę.

Zadziałanie 
wyłącznika 

automatycznego 
przy włączeniu 

centrali.

Podwyższone zużycie prądu elektrycznego z 
powodu zwarcia w obwodzie elektrycznym. Wyłączyć centralę. Skontaktować się z centrum serwisowym.

Niskie przepływ 
powietrza.

Zbyt niska nastawiona prędkość wentylatora. Nastawić najwyższą prędkość.

Zanieczyszczenie filtrów, wentylatorów lub 
rekuperatora. Oczyścić lub wymienić filtry; oczyścić wentylatory i rekuperator.

Zanieczyszczenie lub uszkodzenie elementów 
układu nawiewu (przewody powietrzne, 
dyfuzory, żaluzje, kratownicy).

Oczyścić lub wymienić elementy układu nawiewu (przewody powietrzne, 
dyfuzory, żaluzje, kratownice). 

Otwarte klapy powietrzne, dyfuzory lub żaluzje. Przekonać się w tym, że klapy powietrzne, dyfuzory lub żaluzje są w pełni 
otwarte.

Zimne powietrze 
nawiewane.

Zanieczyszczony filtr wyciągowy. Oczyścić lub wymienić filtr wyciągowy.

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

Usterka nagrzewnicy wodnej. Skontaktować się z centrum serwisowym.

Podwyższony 
hałas, wibracja.

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

Obluzowanie śrub mocujących. Dokręcić do oporu złącza gwintowe.

Brak wkładek tłumiących wibrację. Zainstalować wkładki antywibracyjne (nie wchodzą w zakres dostawy 
centrali).

Wyciek wody. Zanieczyszczony, uszkodzony lub 
nieprawidłowo wykonany przewód spustowy.

Oczyścić przewód spustowy. Sprawdzić nachylenie przewodu 
spustowego, przekonać się o tym, że syfon jest napełniony wodą, a rurki 
drenażowe są zabezpieczone przed zamarzaniem.

Możliwe usterki i sposoby ich usunięcia
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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 ma być dokonywany bez silnych wstrząsów i uderzeń.

ZASADY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

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 ze pieczątką punktu handlowego wraz z podręcznikiem eksploatacji 
wyrobu) i remont pogwarancyjny są dokonywane w zakładzie producenta.

GWARANCJE PRODUCENTA

REKLAMACJE ZGŁASZANE BEZ PODRĘCZNIKA EKSPLOATACJI WYROBU WRAZ Z WYPIEŁNIONYM śWIADECTWEM 
PODŁĄCZENIA NIE BEDĄ 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.
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Centralą nawiewną z odzyskiem ciepła VUT____WH została podłączona do sieci zasilającej zgodnie z 
wymogami niniejszego podręcznika DTR przez:

śWIADECTWO ODBIORU

śWIADECTWO PODŁĄCZENIA

KARTA GWARANCYJNA

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Centralą nawiewną z odzyskiem ciepła VUT____WH
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_________________________

Przedsiębiorstwo:______________________________________________________________________________

Nazwisko, imię_______________________________________________________________________________

Data____________________Podpis_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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DLA NOTATEK
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DLA NOTATEK
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DLA NOTATEK
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