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NÁVOD NA OBSLUHU
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1.0 Učinili jste dobrý výběr!
S decentralizovaným rekuperátorem tepla jste získali vysoce kvalitní produkt. Větrání
otevřeným oknem, obzvlášť v topné sezóně, patří minulosti. . Čerstvý vzduch bude
plně automatizovaný dodáván s regenerací tepla. Spotřebovaný vzduch bude odsán a
svoje teplo předá čerstvému vzduchu. Ušetříte topné náklady a zvýšíte váš obytný
komfort.
1.1 Pravidla správného užití










Přístroj smí být spuštěn jen v zabudovanému stavu!
Při první montáži dbejte na návod pro montáž!
Ten přístroj je určen pro odvětrání obytných nebo obdobných prostor (kuchyně,
koupelny, kanceláře, ordinace, atd.).
Při použití v průmyslových prostorech se zvýšenou prašností nebo s obsahem
žíravin ve vzduchu může dojít ke zkrácení životnosti.
Seznamte se s funkcí přístroje.
Přístroj nikdy neprovozujte bez vhodného filtru. Chráníte tím Vaše zdraví a
prostory před okolími vlivy. Jen s příslušnými filtry zůstává tepelný výměník
čistý. Znečištěním výměníku klesá jeho výkon, případně může dojít k úplnému
zamezení jeho funkce.
Přístroj musí být obdobně vestavěn, nesmí být zakryt např. ručníky, zahrazen
nábytkem nebo schován za žaluziemi.
Při porušení těchto předpisů nebude uznána záruka.
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1.2 Popis funkce
Rekuperační jednotka se montuje na venkovní stěnu domu. Je-li přístroj
zapnutý, jsou v chodu dva ventilátory. Ventilátor sání přivádí čerstvý vzduch pře filtr
vnějšího vzduchu do tepelného výměníku, odkud pokračuje do vnitřního prostoru.
Ventilátor výfuku odvádí spotřebovaný vzduch pře filtr vnitřního vzduchu do tepelného
výměníku, odkud pokračuje do venkovního prostoru. Oba ventilátory pracují současně.
Množství vzduchu. Prostorový tlak zůstává téměř konstantní. Odváděný teplý vzduch
z místnosti je veden přes tepelný výměník kde odevzdává svoje teplo. Přiváděný
studený vzduch kříží ve výměníku dráhu odváděného vzduchu po úhlem 90, přičemž
se ve výměníku ohřívá. Smíchání obou proudů vzduchu ve výměníku není možné.
Vnitřní stěna
Odvod špinavého
vzduchu
Přívod čerstvého
vzduchu
Kryt

ŘEZ STĚNOU

Venkovní omítka

Sání čerstvého
vzduchu
Výfuk špinavého
vzduchu

Filtr odváděného
vzduchu

Filtr nasávaného
vzduchu

Tepelný výměník
Ventilátor čerstvého
vzduchu

Ventilátor špinavého
vzduchu
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1.3 Popis zařízení

Pouzdro
Víko

Displej
Ovládání:
provozní spínač ZAP/VYP – osvětlený
3 stupně regulace výkonu

Dálkové ovládání

Odvod špinavého vzduchu
Filtr nasávaného vzduchu s uzavíracím krytem
Filtr odváděného vzduchu
s uzavíracím krytem
Přívod vzduchu
Mezideska
Kryt přívodu vzduchu
Síťový kryt
Fasádní kryt
sání vzduchu

Fasádní kryt
výfuku vzduchu
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2.0 Uvedení do provozu
Přístroj musí být nainstalován a
připojen odbornou firmou. Musí být
dodrženy všechny pokyny, které jsou
uvedena v návodu na montáž. Před
montáží zkontrolujte, zda není přístroj
poškozen a jestli jsou všechna otvory
určené pro sání a výfuk vzduchu volné.
Vlevo dole se nachází dvojitý spínač.
Barevný zadní spínač (ZAP/VYP)
slouží k uvedení do provozu. Přední
trojstupňový spínač slouží k nastavení
požadovaného výkonu. Po zapojení
přístroje se spínač rozsvítí.
Na displeji se zobrazí následující
oznámení:

zapínání

regulace bez dálkového
ovládání
indikátor provozu

V prvním řádku vidíte číslo verze.

ZAP / VYP
uložit a zpět

Po 10 sekundách se objeví na displeji
program 0 (P0).

program 0 až 8
volba parametru
potvrdit a zpět (bez uložení)

Máte nyní možnost ovládat jednotku
bez dálkového ovládání pomocí
trojstupňového spínače s výkony I, II,
III (20, 30 nebo 60 m3/h).
Doporučujeme to větrání provádět v
nepřetržitém provozu (stupeň větrání „
I “). Díky stálému větrání získáte dobré
a zdravé klima. V případě potřeby jsou
k dispozici dva další výkonové stupně.
Prosím všimnete si pozice vzduchové
klapky. Pokud je přístroj odpojen nebo
bez proudu, jsou obě klapky zavřené.
Při zapnutí se klapky otevřou.
Otevírání a zavírání vzduchových
klapek je zcela automatické. Při prvním
zapnutí nebo po dlouhé odstávce se
může objevit nedefinovatelný klapot.
Prosím vypněte přístroj a po krátké
době ho ještě jednou zapněte.

stupeň větrání a změnit

KLAPKY ZAVŘENY

KLAPKY OTEVŘENY
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2.1 Dálkové ovládání
Komfortní a individuální možnost řízení
získáte díky dodanému dálkovému
ovládání.
Při vkládání baterií do dálkového ovládání
dbejte na správnou polaritu.
Zapněte přístroj pomocí tlačítka
Při prvním zapnutí se na displeji
zobrazí
Zapnutím dálkového ovládání deaktivujete
řízení pomocí třístupňového spínače a
zapnete řízení pomocí dálkového
ovládání.
Pomocí dálkového ovládání máte možnost
nastavit program P1 až P8 pomocí
tlačítek
Stiskem tlačítka
se zobrazí
nastavené hodnoty příslušného programu.
Pomocí tlačítka
aktivujete nastavovací
modul jednotlivých programů. Pomocí
tlačítek
a
můžete
nastavit požadované hodnoty. Uložení
nastavených hodnot se provede pomocí
tlačítka
. Upozorňujeme, že program
nemusí reagovat okamžitě. Pro některá
nastavení je nutné vyhodnotit měřené
hodnoty, což může způsobit časovou
prodlevu. Po uložení se program vrátí do
režimu zobrazení nastavených hodnot.
Pokud nastavené hodnoty nechcete uložit,
stiskněte tlačítko
.

otevřete a
vložte baterie
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2.2 Přehled programu
Změnit
parametr

cca. 10 sek

Volba
parametru

Paměť
(uložit)

Potvrdit a zpět
(bez uložení)

Vypnout
Zapnout

Provoz
zobrazení na displeji

Nastavovací modul
hodnoty označené žlutě je možné změnit
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2.3.1 Program 1
Nepřetržitý provoz (24 hodin)
Nastavení zákazníka

Nastavení z výroby

LS:01 – LS:10

LS:03

Výkon větrání

Popis programu:
Standardní program pro výměnu vzduchu zajišťuje trvale vysoký bytový komfort,
konstantní vlhkost vzduchu a ochranu před škodlivými látkami.
Přístroj pracuje v nastaveném stupni výkonu.
Ukázka displeje provozu
Pokojová teplota
Vlhkost

Venkovní teplota

Stupeň výkonu

Ukázka displeje nastavení

Označené hodnoty může zákazník změnit
Upozornění:
Pokojová teplota, vlhkost a venkovní teplota nejsou nastavitelné veličiny, jsou měřeny
přístrojem. Hodnoty se zobrazují pouze pokud je přístroj v chodu.
(1) pokojová teplota je měřena na vnitřním výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s teplotou v jiné části místnosti.
(2) venkovní teplota je měřena na vnějším výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s venkovní teplotou.
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2.3.2 Program 2
Intervalový program
Možné nastavení zákazníka
Provoz:
00:01 - 23:59 hod.
LS:01 – LS:10
Přestávka:
00:01 - 23:59 hod.
LS:00 – LS:10

Nastavení z výroby
01:00 hod.
LS:03
06:00 hod.
LS:00

Popis programu:
Tento paragram je určen pro dočasný nebo turnusový větrací provoz např. pro
prázdné domy, internáty a domy při dovolené.
V tomto programu běží přístroj v nastavené provozní době (např. 1 hod. na větracístupeň 3) a poté začne nastavená přestávka např. 6 hodin.
Při přestávce lze též nastavit základní větrací stupeň (GLS) např. LS:01, na displeji se
přitom zobrazí „Pause GLS“.
Ukázka displeje provozu
Pokojová teplota

Vlhkost

Venkovní teplota

Stupeň výkonu

Doba provozu
Zobrazení na displeji při větrací přestávce

Přestávka
Zobrazení na displeji při větrací přestávce s větracím stupněm (GLS)

Ukázka displeje nastavení

Označené hodnoty může zákazník změnit
Upozornění:
Pokojová teplota, vlhkost a venkovní teplota nejsou nastavitelné veličiny, jsou měřeny
přístrojem. Hodnoty se zobrazují pouze pokud je přístroj v chodu.
(1) pokojová teplota je měřena na vnitřním výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s teplotou v jiné části místnosti.
(2) venkovní teplota je měřena na vnějším výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s venkovní teplotou.
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2.3.3 Program 3
Denní / týdenní program
Možné nastavení zákazníka

Nastavení z výroby
Provozní
Výkon
Den
Čas
Výkon větrání
Čas
doba
větrání
MO – SO
23:59-23:59
Doba 1
např. 07:00–10:30 LS:01 – LS:10
LS:03
(Po-Ne)
(žádný chod)
MO – SO
23:59-23:59
Doba 2
např. 12:00–15:00 LS:01 – LS:10
LS:03
(Po-Ne)
(žádný chod)
MO – SO
23:59-23:59
Doba 3
např. 18:00–20:00 LS:01 – LS:10
LS:03
(Po-Ne)
(žádný chod)
Popis programu:
Tento program vhodný pro individuální větrací režim uživatele v denním/týdenním
cyklu.
Nastavení provozní doby pomocí integrovaných spínacích hodin.
Každá ze tří provozních dob mají volitelný stupeň větrání.
Na displeji se ukazuje den s aktuálním časem.
Ukázka displeje provozu
Pokojová teplota

Vlhkost

Venkovní teplota

Den

Stupeň výkonu

Čas

Zobrazení na displeji při větrací přestávce

Ukázka displeje nastavení

Označené hodnoty může zákazník změnit
Upozornění:
Pokojová teplota, vlhkost a venkovní teplota nejsou nastavitelné veličiny, jsou měřeny
přístrojem. Hodnoty se zobrazují pouze pokud je přístroj v chodu.
(1) pokojová teplota je měřena na vnitřním výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s teplotou v jiné části místnosti.
(2) venkovní teplota je měřena na vnějším výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s venkovní teplotou.
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2.3.4 Program 4
Odvlhčovaní program
Možné nastavení zákazníka
Vlhkost
vzduchu
Provoz
Přestávka

Nastavení z výroby

30% r.vl. – 90% r.vl.
00:01 – 23:59 hod.
00:01 – 04:00 Std.

65% r.vl.

LS:01 – LS:10
LS:00 – LS:10

02:00 hod.
01:00 hod.

LS:03
LS:00

Popis programu:
Tento program je vhodný pro větrání řízené podle vlhkost. Používá se zvláště pro
větrání koupelen, sklepů, vnitřních bazénů atd.
K získání naměřených hodnot startuje ten přístroj každou hodinu na dvě minuty na
větrací stupeň 1. Při překročení nastavené vlhkosti vzduchu, startuje přístroj na
nařízenou dobu chodu a větrací stupeň (např. 2 hod. na stupeň LS:03).
Přístroj pracuje jen tehdy, pokud přiváděný vzduch má alespoň o 5% r.vl. méně než
vzduch vnitřní.
Klesne-li vlhkost vzduchu v uzavřeném prostoru během nastavené doby chodu (např.
2 hod.) pod 5% r. vl. nastavené, zapne se do režimu na senzor (Standby). Neklesne-li
vlhkost vzduchu o 5% do doby chodu, zapne se přístroj do režimu přestávka (Pause).
Po přestávky startuje přístroj opět ke sběru naměřených hodnot.
V přestávce může být také nastaven základní větrací stupeň (GLS) např. na stupeň
LS:01, na displeji se pak zobrazí „Pause GLS“.
Ukázka displeje při provozu
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu

Venkovní vlhkost
Zobrazení při sběru měřených hodnot

Oznámení senzor (Standby)

Oznámení při přestávce

Oznámení při přestávce se zák. vět. st. (GLS)

Ukázka displeje nastavení

Označené hodnoty může zákazník změnit

Upozornění:
Pokojová teplota, vlhkost a venkovní
teplota nejsou nastavitelné veličiny,
jsou měřeny přístrojem. Hodnoty se
zobrazují pouze pokud je přístroj
v chodu.
(1) pokojová teplota je měřena na
vnitřním výstupu z přístroje, tato teplota
nemusí být shodná s teplotou v jiné
části místnosti.
(2) venkovní teplota je měřena na
vnějším výstupu z přístroje, tato teplota
nemusí být shodná s venkovní
teplotou.
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2.3.5 Program 5
Teplotní program (omezení teploty venkovního vzduchu)
Možné nastavení zákazníka
Výkon větrání
LS:01 – LS:10
Teplota nasávaného vzduchu
5°C – 30°C

Nastavení z výroby
LS:03
10°C – 25°C

Popis programu:
Tento program umožňuje omezit chod přístroje při velmi nízkých, nebo naopak při
velmi vysokých teplotách venkovního vzduchu.
To oceníte především při velmi teplých letních dne, nebo naopak při velmi studených
zimních.
Bude-li teplota mimo nastavené rozmezí, bude větrání přerušeno a přístroj bude
neustále měřit venkovní teplotu.
K získání naměřených hodnot startuje ten přístroj každou hodinu na pět minuty na
větrací stupeň 1.
Ukázka displeje při provozu
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu

Zobrazení při sběru měřených hodnot

Oznámení senzor (Standby)

Ukázka displeje nastavení

Označené hodnoty může zákazník změnit
Upozornění:
Pokojová teplota, vlhkost a venkovní teplota nejsou nastavitelné veličiny, jsou měřeny
přístrojem. Hodnoty se zobrazují pouze pokud je přístroj v chodu.
(1) pokojová teplota je měřena na vnitřním výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s teplotou v jiné části místnosti.
(2) venkovní teplota je měřena na vnějším výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s venkovní teplotou.

2.3.6 Program 6
Kvalita vzduchu - Zvlášť provedení. Program není ve verzi M-WRG-K aktivní!
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2.3.7 Program 7
Větrací program
(např. noční větrání (letní program), křížové větrání pomocí dvou jednotek).
Možné nastavení zákazníka
Nastavení z výroby
LSA (větrací jednotka – výstupní vzduch)
LSA 01 – LSA 10
LSA 00
LSZ (větrací jednotka – vstupní vzduch)
LSZ 01 – LSZ 10
LSZ 00
Od (startovací čas)
00:00 – 23:59 hod.
00:00
Chod (doba chodu)
00:01 – 23:59 hod.
00:00
Přestávka – GLS (základní větrání)
LS:00 – LS:10
LS:03
Popis programu:
Tento větrací program umožňuje komplexní větrání pomocí několika přístrojů.
V tomto větracím programu je možné nastavit rozdílné výkony pro ventilátor vnějšího a
vnitřního vzduchu (sání, výfuk).
2.3.7.1 Příklad 1
Noční větrání např. v ložnici
Od 22:00 hodiny startuje přístroj na 8 hodin s výkonem přiváděného vzduchu
5 (LSZ 05). Ventilátor výstupního vzduchu pracuje se stupněm stupeň 1 (LSA 01). Po
uplynutí nastavené lhůty se přístroj vypíná (přestávka).
Ukázka displeje při provozu (např. od 22:00 do 6:00)
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu: přiváděný vzduch

Stupeň výkonu:
Odváděný vzduch

Doba chodu

Zobrazení při přestávce (od 6:01 do 21:59)

Čas startu
Ukázka displeje nastavení
Stupeň výkonu:
Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch
Odváděný vzduch

Čas startu
Označené hodnoty může zákazník změnit

Větrací stupeň při
přestávce

Boba chodu

Upozornění:
Pokojová teplota, vlhkost a venkovní teplota nejsou nastavitelné veličiny, jsou měřeny
přístrojem. Hodnoty se zobrazují pouze pokud je přístroj v chodu.
(1) pokojová teplota je měřena na vnitřním výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s teplotou v jiné části místnosti.
(2) venkovní teplota je měřena na vnějším výstupu z přístroje, tato teplota nemusí být
shodná s venkovní teplotou.
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2.3.7.2 Příklad 2
Noční větrání např. v ložnici se základním větráním (např. ve dne)
Od 22:00 hodiny startuje přístroj na 8 hodin s výkonem přiváděného vzduchu
5 (LSZ 05). Ventilátor výstupního vzduchu pracuje se stupněm stupeň 1 (LSA 01). Po
uplynutí nastavené lhůty se přístroj vypíná (přestávka), přitom mohou být oba
ventilátory v provozu (např. na výkon LS:03).
Ukázka displeje při provozu (např. od 22:00 do 6:00)
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu:
Odváděný vzduch

Stupeň výkonu: přiváděný vzduch

Doba chodu

Zobrazení při přestávce GLS „Základní větrací režim“ (od 6:01 do 21:59)

Čas startu
Ukázka displeje nastavení
Stupeň výkonu:
Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch
Odváděný vzduch

Větrací stupeň při
přestávce

Čas startu
Označené hodnoty může zákazník změnit

Boba chodu

2.3.7.3 Příklad 3
Noční větrání s křížovým provozem a denním programem
(předpoklad: dvě jednotky!)

Obývací pokoj

Ložnice

Přístroj 1: přiváděný vzduchu stupeň 5 (LSZ 05), odváděný vzduch stupeň 1 (LSA 01)
Přístroj 2: odváděný vzduchu stupeň 5 (LSA 05), přiváděný vzduch stupeň 1 (LSZ 01)
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Přístroj 1 v ložnici!
Ukázka displeje při provozu (např. od 22:00 do 6:00)
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu:
Odváděný vzduch

Stupeň výkonu: přiváděný vzduch

Doba chodu

Zobrazení při přestávce GLS „Základní větrací režim“ (od 6:01 do 21:59)

Čas startu
Ukázka displeje nastavení
Stupeň výkonu:
Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch
Odváděný vzduch

Čas startu
Označené hodnoty může zákazník změnit

Větrací stupeň při
přestávce

Boba chodu

Přístroj 2 v obývacím pokoji!
Ukázka displeje při provozu (např. od 22:00 do 6:00)
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu: odváděný vzduch

Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch

Doba chodu

Zobrazení při přestávce GLS „Základní větrací režim“ (od 6:01 do 21:59)

Čas startu
Ukázka displeje nastavení
Stupeň výkonu:
Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch
Odváděný vzduch

Čas startu
Označené hodnoty může zákazník změnit

Větrací stupeň při
přestávce

Boba chodu

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín
TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635
E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz
2.3.7.4 Příklad 4
Stálé větrání s křížovým provozem a malou rekuperací tepla např. při teplém
letním dnu (předpoklad: dvě jednotky!)
Přístroj 1: přiváděný vzduchu stupeň 5 (LSZ 05), odváděný vzduch stupeň 1 (LSA 01)
Přístroj 2: odváděný vzduchu stupeň 5 (LSA 05), přiváděný vzduch stupeň 1 (LSZ 01)
Přístroj 1 - v ložnici!
Ukázka displeje při provozu
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu: přiváděný vzduch
Ukázka displeje nastavení
Stupeň výkonu:
Stupeň výkonu:
přiváděný
vzduch
Odváděný vzduch

Čas startu
Označené hodnoty může zákazník změnit

Stupeň výkonu:
odváděný vzduch

Doba chodu
Větrací stupeň při
přestávce

Boba chodu

Přístroj 2 – v obývacím pokoji!
Ukázka displeje při provozu
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu: odváděný vzduch
Ukázka displeje nastavení
Stupeň výkonu:
Stupeň výkonu:
přiváděný
vzduch
Odváděný vzduch

Čas startu
Označené hodnoty může zákazník změnit

Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch

Doba chodu
Větrací stupeň při
přestávce

Boba chodu
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2.3.7.5 Příklad 5
Stálé větrání s křížovým provozem např. jaro, podzim
(předpoklad: dvě jednotky!)
Přístroj 1: přiváděný vzduchu stupeň 5 (LSZ 05), odváděný vzduch stupeň 3 (LSA 03)
Přístroj 2: odváděný vzduchu stupeň 5 (LSA 05), přiváděný vzduch stupeň 3 (LSZ 03)
Přístroj 1 - v ložnici!
Ukázka displeje při provozu
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu: přiváděný vzduch
Ukázka displeje nastavení
Stupeň výkonu:
Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch
Odváděný vzduch

Čas startu
Označené hodnoty může zákazník změnit

Stupeň výkonu:
odváděný vzduch

Doba chodu
Větrací stupeň při
přestávce

Boba chodu

Přístroj 2 – v obývacím pokoji!
Ukázka displeje při provozu
Pokojová teplota Vnitřní vlhkost Venkovní teplota

Stupeň výkonu: odváděný vzduch
Ukázka displeje nastavení
Stupeň výkonu:
Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch
Odváděný vzduch

Čas startu
Označené hodnoty může zákazník změnit

Stupeň výkonu:
přiváděný vzduch

Doba chodu
Větrací stupeň při
přestávce

Boba chodu
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2.3.8 Program 8
Nastavitelné hodnoty
V tomto programu můžete nastavit různé varianty pro komfortní provoz.
Den a čas
Správné nastavení datumu a času je důležité, neboť většina programů zapíná podle
denní doby.
Nastavení se provede v programu P8
Stiskem tlačítka
Pomocí tlačítka

se zobrazí nastavené hodnoty programu.
aktivujete nastavovací.

Ochrana proti mrazu (Frostschutzfunktion)
Ochrana proti mrazu nesmí být zapnuta, pokud se rekuperační jednotka nachází
v prostředí s nebezpečím výbuchu !
Nastavení se provede v programu P8
Dvojitým stiskem tlačítka
Pomocí tlačítka

se zobrazí nastavené hodnoty programu.

aktivujete nastavovací.

Ochrana proti mrazu je aktivovaná, pokud je nastaveno :EIN
Ochrana proti mrazu je vypnuta, pokud je nastaveno :Aus
Zavírání klapek při přestávce provozu
Pokud klapky zůstanou v otevřené poloze, může dojí ke vniknutí hluku z venkovního
prostoru. Z tohoto je možné klapky automaticky zavírat.
Nastavení se provede v programu P8
Trojitým stiskem tlačítka

se zobrazí nastavené hodnoty programu.

Zavírání klapek je aktivní, pokud je nastaveno :Ja
Zavírání klapek je vypnuto, pokud je nastaveno :Nein
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4.0 Údržba filtrů
Přístroj disponuje funkcí hlášení výměny
filtru. Stav filtru je nepřetržitě sledován.
Nutnost výměny filtru bude oznámena
předem pomocí akustického signálu (asi 18
dnů před ukončením životnosti stávajícího
filtru) a světelným indikátorem (!), který se Popis
objeví u všech programů vpravo nahoře.
Standardní filtr pro
sání a výfuk
Alergický filtr pro
sání
Čím více se blíží doba výměny filtru, tím
častěji se akustický signál ozývá. Filtr musí Filtr s aktivním uhlím
být vyměněn, pokud se signál ozývá každou pro sání
hodinu. Díky tomuto akustickému signále je
možné pořídit nový filtr s dostatečným
časovým předstihem. K výměně filtru nejsou
potřebné žádné nástroje. Filtry je nutné
měnit vždy oba současně.

Označení
M-WRG-FS
M-WRG-FA
M-WRG-FK

4.1 Volba filtru
O rekuperační jednotka je dodáváno několik typů filtrů s různou jakostí filtrace. Pro
normální použití postačuje standardní vložka (třída filtrace G-4).
Pro alergiky můžete použít na sací větvi alergický filtr (třída filtrace F7).
Je-li Váš dům vystaven zvýšenému zatížení vnějších škodlivin (automobily, průmysl,
atd.) můžete použít filtr s aktivním uhlím (třída filtrace F6).
Používáte jen originální filtry.
Pozor! Přístroj při výměně filtru vždy vypněte! Filtry měnit vždy po párech. Účinnost
přístroje
bude ovlivněna propustností obou filtrů.

4.2 Odejmutí víka
Stiskněte palci kryt na dolní straně
přístroje. Víko přístroje se uvolní.
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4.2 Vyjmutí filtru
Pokud je přístroj odpojen od napětí, musí
být vzduchové klapky uzavřené.
Uzavírací kryt a krycí kroužek otočte
doleva na značku (šipku) a poté opatrně
vytáhněte.

4.4 Výměna filtru
Znečištěný filtr vyjměte pootočeními.
Bude-li to zapotřebí, vyčistěte kryt vlhkým
hadříkem.
Zasuňte nový filtr do přístroje.
Zasuňte krt výstupního filtru vzduchu.
Označení na krytu filtru musí lícovat
s označením na desce jednotky.
Kryt filtru otočte doprava a bajonetu
zasuňte na doraz.
Kryt filtru pro přívodní větev se vymění
stejným způsobem.
Vyměnit víka není možné.
Alergický filtr a filtr s aktivním uhlím jsou
určeny jen pro větev čerstvého vzduchu.

4.5 Nasazení víka
 Zkontrolujte polohu obou filtrů.
 Víko uchopte oběma rukama a přiložte
na vytyčené body.
 Víko zaklapněte do spodního uchycení.
Pozor! Přístroj ztrácí na účinnosti,
není-li kryt správně nasazen.

5

Čistění

Ten přístroj skládá se z vysoce jakostních
umělých hodnot, a proto vyžaduje jen
nepatrnou údržbu. Vnější kryt se čistí
vlhkým hadříkem. K udržování umělých
hmota používejte jen mýdlovou vodu.
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Odstranění poruch
Problém
Provozní vypínač nesvítí
při zapínání.
Rekuperační jednota
neběží.
Rekuperační jednota
neběží.
Při zapnutí se neotevře
vzduchová klapka.

Při zapnutí se neotevře
vzduchová klapka.
Rekuperační přístroj začne
v intervalech pípat.
7

Příčina
Přístroje není připojen
k napětí.
Chybná instalace.
Vypínač, motor nebo
řízení jsou poškozeny.
Do delší nečinnosti nebo při
prvním uvedení do provozu
nedostane servomotor z
elektroniky žádný proud.
Vzduchová klapka je
znečištěna cizím tělesem.
Signalizace výměny filtru.

Řešení
Zkontrolujte jistič a přívodní
vedení.
Přístroj musí přezkoušet
elektrotechnik.
Přístroj musí přezkoušet
elektrotechnik.
Ještě jednou přístroj
vypněte a zapněte.
Cizí těleso
opatrně odstraňte.
Vyměňte filtr.

Technická data
Vzduchový výkon (m3/h)
Výkonová regulace
Teplotní výměník
Teplotní účinnost (%)

15 až 100
10-stupňová
křížový protiproudý deskový výměník
76

Ventilátor

radiální

Příkon (W)

min 3,8 / max. 37

Provozní proud
Připojení ventilátoru
Provozní napětí (V/Hz)

max.0,16 A
3x1,5 mm2 nebo 2x1,5 mm2
230 / 50

Hlučnost vnitřní (dB)

cca od 15,5 do 46,5

Hlučnost vnější (dB)

cca od 19 do 46

Váha (kg)

8,1

Připojovací otvory (DN)
Rozměr vnitřního zařízení
(výška,šířka,tloušťka)
Filtr vzduchu (účinnost/plocha filtru v m2)
standardní
protialergický
filtr s aktivním uhlím

100
409 x 388 x 66
G4 / 0,36
F7 / 0,32
F6 / 0,12

Možnost výměny filtru

ano

Nutnost odvodu kondenzátoru

ne

Automaticky uzavíratelné klapky

ano

Bezpečnostní opatření pří výpadku proudu

ano

Indikátor provozního stavu

ano

Ochrana proti mrazu

ano

Dálková ovládání

ano

