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1. Wstęp
Szanowni klienci,
pragniemy podziękować Państwu za wybór produktów marki B-FRESH. Wierzymy, że będą Państwo
zadowoleni z zakupionego urządzenia oraz cieszymy się, że możemy przyczynić się do zadbania o
Państwa komfort oraz odpowiedni klimat w Państwa domu.
W celu zapewnienia optymalnego działania centrali wentylacyjnej oraz dla uzyskania optymalnego
poziomu odzysku ciepła, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą dokumentacją.

2. Ochrona środowiska naturalnego
2.1.

Utylizacja opakowania transportowego

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały, z których
wykonano opakowanie zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji
i dlatego nadają się do ponownego wykorzystania. Zwrot opakowań do obiegu materiałowego
pozwala na zaoszczędzenie surowców i zmniejsza nagromadzenie odpadów.

2.2.

Utylizacja starego urządzenia

To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany
razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
takiego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz z niewłaściwego składowania i
przetwarzania. Proszę zatroszczyć się o to, aby stare urządzenie było zabezpieczone przed dziećmi do
momentu odtransportowania.

3. Bezpieczeństwo
Centrala wentylacyjna spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
Nieprawidłowe jej użytkowanie może jednak doprowadzić do wystąpienia uszkodzeń i zagrożeń. Przy
montażu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych i krajowych norm i standardów
budowlanych, elektrycznych i technicznych. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję
użytkowania. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji
urządzenia. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń centrali wentylacyjnej. Instrukcję
użytkowania należy zachować do dalszego wykorzystania i przekazać ją ewentualnemu następnemu
posiadaczowi wraz z urządzeniem. Niewłaściwy montaż oraz nieprawidłowa obsługa urządzenia
powoduje utratę gwarancji. Produkt przeznaczony jest jedynie do użytku domowego. Przed
każdorazowym otwarciem obudowy lub klapek serwisowych, centralę wentylacyjną należy odłączyć
od zasilania elektrycznego.
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Centrala jest przeznaczony wyłącznie do wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń
mieszkalnych. Sterownik zewnętrzny służy wyłącznie do sterowania produktem. Centralę można
eksploatować tylko z włożonymi filtrami. Produkt nie służy do wentylacji pomieszczeń z basenem
oraz do wentylacji przemysłowej. Eksploatacja produktu w czasie prac budowlanych jest zabroniona
ze względu na zbyt duże zapylenie powietrza.
Firma uchyla się od odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą bezpośrednio lub
pośrednio wpływać na osoby, zwierzęta lub dobra, wynikające z nieprzestrzegania wskazań
zawartych w instrukcji i zaniedbań związanych z instalacją, obsługą i konserwacją urządzenia.

3.1.
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Uwagi eksploatacyjne

Nieupoważniony personel nie może ingerować w urządzenie. Nie wolno stosować używać
nieoryginalnych części zamiennych.
Nie wolno eksploatować urządzenia w sposób narażający je na działanie warunków
środowiska zewnętrznego poprzez otwarcie drzwi chroniących wyposażenie elektryczne i
elektroniczne urządzenia.
Produktu nie wolno użytkować poza zakresem jego napięcia znamionowego (220 – 250 V).
Nie wolno demontować produktu. Demontaż i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie
autoryzowani technicy.
Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, w którym znajdują się łatwopalne materiały
ścierne oraz toksyczne gazy i opary.
Produkt należy zainstalować w środowisku, w którym temperatura wynosi od 0 °C do +40 °C,
a wilgotność względna nie przekracza 80%. W sytuacji, gdy można spodziewać się
kondensacji, podgrzać świeże powietrze zewnętrzne za pomocą nagrzewnicy kanałowej itp.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w warunkach wewnętrznych, nie do użytku
zewnętrznego.
Urządzenie można użytkować wyłącznie w odpowiednich warunkach, zgodnie z jego
specyfikacją techniczną i przeznaczeniem (w przeciwnym razie odpowiedzialność spoczywa
na użytkowniku).
Przed uruchomieniem urządzenia należy przeprowadzić kontrolę wstępną.
Należy pamiętać, że niewłaściwe czyszczenie może doprowadzić do niepożądanego
uszkodzenia urządzenia i/lub doprowadzić do obrażeń operatora produktu.
Zdemontowane brudne filtry powinny zostać umieszczone w zamkniętym, izolowanym
pudełku i należy je zutylizować w sposób zgodny z procedurami dotyczącymi odpadów
stałych.
Nie wolno przeprowadzać prac konserwacyjnych lub naprawczych na podłączonym
urządzeniu.
Nie wolno dotykać urządzeń elektrycznych urządzenia gołymi rękami bez żadnych środków
ochrony.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych na urządzeniu należy
odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia oraz umieścić znak ostrzegawczy informujący o
tym, że urządzenie jest w trakcie konserwacji.
Nie należy dopuszczać do ingerencji osób nieupoważnionych, w jakiekolwiek części
elektryczne urządzenia.
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3.2.

Ostrzeżenia dotyczące elektryczności

W urządzeniu występuje napięcie sieciowe (230 V AC), które może spowodować śmierć lub poważne
obrażenia w wyniku porażenia prądem. Zasilanie do urządzenia może doprowadzić wyłącznie
wykwalifikowany elektryk lub instalator z odpowiednimi uprawnieniami. Urządzenie musi zostać
prawidłowo uziemione. Nie wolno podłączać żadnych akcesoriów, ani urządzeń pomocniczych, takich
jak sterownik lub dodatkowe czujniki, dopóki urządzenie nie zostanie odłączone od zasilania i
odizolowane od sieci elektrycznej.
•
•
•
•

Dla bezpieczeństwa urządzenia zaleca się stosowanie osobnego bezpiecznika nadprądowego.
Połączenia elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z podanym schematem
elektrycznym.
Podłączenia elektryczne, które należy wykonać do panelu centrali muszą być zgodne z
zasadami i wytycznymi zawartymi w lokalnych przepisach.
Za pomocą woltomierza należy upewnić się, że napięcie mieści się we właściwych granicach.

3.3.
•

•
•
•
•

Transport i instalacja

Nie wolno zdejmować opakowania do momentu rozpoczęcia instalacji, aby nie doszło do
uszkodzenia urządzenia. Opakowanie należy jedynie zdjąć, aby sprawdzić, czy nie doszło do
uszkodzenia produktu podczas transportu, a następnie powinno one zostać ponownie
założone.
Wybrać wystarczająco stabilne miejsce do instalacji produktu i zainstalować go w prawidłowy
i bezpieczny sposób.
Nie wolno instalować produktu w miejscu, w którym będzie on bezpośrednio narażony na
działanie deszczu i wiatru.
Nie wstrząsać i nie szarpać urządzeniami podczas transportu.
Zapobiegać wibracjom i wstrząsom podczas transportu, aby nie dopuścić do uszkodzenia
urządzenia.

4. Prawidłowa wentylacja budynku
Do zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach i utrzymania budynku w dobrym
stanie niezbędna jest nieustanna wentylacja. Nawet w przypadku długotrwałej nieobecności
mieszkańców (np. urlop), nie zaleca się wyłączania urządzenia wentylacyjnego, ponieważ nadal
powstają zanieczyszczenia wewnętrzne i przedostają się do powietrza powodując „zaduch” i
gromadzenie się nadmiernej wilgotności zwłaszcza w sezonie grzewczym.
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5. Okap kuchenny i centrala wentylacyjna
Firma zaleca jeśli to możliwe, na niezależne podłączenie wyprowadzenia okapu kuchennego.
Podłączenie okapu do centrali powoduje szybsze zużywanie się filtrów oraz wymiennika. Jeżeli jednak
ktoś chce koniecznie podłączyć okap do systemu wentylacji, może to zrobić jedynie gdy kuchenka jest
elektryczna, a okap wyposażony jest w klapkę zwrotną oraz filtr przeciw tłuszczowy. Jest to
konieczne, aby zapobiec trwałemu zabrudzeniu wymiennika oraz kanałów wentylacyjnych.
Podczas pracy okapu kuchennego, centrala powinna pracować z maksymalną wydajnością. Jeśli silnik
wyciągowy okapu ma większy wydatek powietrza niż centrala, wówczas należy zastosować
przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach wyciągowych lub przepustnice stałego przepływu w
kanałach.

6. Kominek i centrala wentylacyjna
Jeżeli produkt jest eksploatowany z zamontowanym w domu kominkiem lub piecykiem, to palenisko
musi działać w trybie poboru powietrza do spalania wyłączne z zewnątrz budynku. W momencie
jednoczesnej pracy kominka z centralą wentylacyjną, w niektórych warunkach (np. zużyte uszczelki w
palenisku lub pozostawione zbyt długo otwarte drzwi do kominka lub piecyka) z paleniska do
pomieszczeń mogą przedostawać się trujące spaliny. Dlatego w zakresie klienta powinno być
zainstalowane w pomieszczeniu czujnika czadu oraz dodatkowo odpowiednie urządzenie
zabezpieczające i kontrolujące różnicę ciśnień między pomieszczeniem mieszkalnym, a
odprowadzaniem spalin i wyłączające centralę w przypadku zbyt dużej różnicy ciśnień.
Należy także pamiętać o przestrzeganiu zasad dotyczących montażu i eksploatacji kominków i
piecyków, a także o regularnych przeglądach paleniska i komina. Koniecznie należy przestrzegać
właściwych praw i norm.

7. Wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna
Pomieszczenia, które są wentylowane mechanicznie, nie mogą być połączone jednocześnie z
wentylacją grawitacyjną. Wszystkie gratki wentylacyjne w tych pomieszczeniach powinny być
szczelnie zamknięte, aby nie zaburzać ustalonej wartości przepływu powietrza.

8. Wentylacja pomieszczenia kotłowni
Ze względu na możliwe przerwy w dostawie energii elektrycznej zalecamy, aby kotłownia posiadała
wentylację nawiewno – wywiewną grawitacyjną oraz szczelnie zamykane drzwi. W przypadku chęci
stosowania wentylacji mechanicznej, należy przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących użycia
wentylacji mechanicznej w kotłowni, w zależności od zastosowanego urządzenia grzewczego.
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9. Gwarancja
9.1.

Warunki gwarancji

Gwarancja producenta obejmuje okres 24 miesięcy liczonych od dnia sprzedaży urządzenia poprzez
punkt sprzedaży detalicznej, pod warunkiem, że użytkownik będzie przestrzegał zaleceń producenta
dotyczących transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji centrali wentylacyjnej. Producent
odpowiada w okresie gwarancji wyłącznie za wady fabryczne elementów oraz podzespołów
centrali wentylacyjnej. Uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją producenta. W razie
wystąpienia w trakcie trwania okresu gwarancyjnego usterek w funkcjonowaniu urządzenia z
powodu błędów produkcyjnych, użytkownik ma prawo do nieodpłatnej naprawy takich usterek
wykonanych przez serwis producenta. Gwarancyjna obsługa serwisowa obejmuje prace związane z
naprawą usterek funkcjonowania urządzenia, mające na celu umożliwienie wykorzystania urządzenia
zgodnie z jego przeznaczeniem w trakcie trwania okresu objętego gwarancją. Usuwanie usterek w
okresie gwarancji jest wykonywane jest bezpłatnie w formie wymiany lub naprawy elementów
konstrukcyjnych urządzenia lub jego części i podzespołów.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje montażu urządzenia, okresowego przeglądu oraz ustawiania
parametrów pracy. Te czynności należą do obowiązków autoryzowanego serwisu i wykonywane są
odpłatnie.

9.2.

Ograniczenia gwarancji

Gwarancja producenta urządzenia nie obowiązuje gdy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urządzenie nie zostało zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją lub/oraz obowiązującymi
lokalnie i krajowo normami i standardami budowlanymi, elektrycznymi i technicznymi.
Urządzenie było niewłaściwie eksploatowane, filtry nie były wymieniane, wymiennik nie był
czyszczony.
Nie były przeprowadzone roczne przeglądy i konserwacje centrali.
Skropliny były nieprawidłowo odprowadzane od urządzenia.
Wentylatory nawiewu lub wywiewy pracowały ze zbyt dużym oporem instalacji.
Czerpnia powietrza nie była regularnie czyszczona.
Skropliny z wyrzutni wlewały się do urządzenia.
Centrala została zamontowana na zewnątrz budynku.
Centrala wentylacyjna nie została prawidłowo wypoziomowana.
Uszkodzenie zostało uszkodzone przez użytkownika, czynniki zewnętrzne tj.: wiatr, deszcz,
ogień, ciała obce lub przez zwierzęta.
Centrala wentylowała halę (pomieszczenie) basenową.
Okap kuchenny został podłączony niezgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej
publikacji.
Pracowała podczas prowadzonych prac budowlanych w budynku.
Urządzenie pracowało nie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Centrala została zabrudzona przez zanieczyszczenia pochodzące z podłączonego do niej
okapu kuchennego lub pracowała bez założonych filtrów.
Napięcie elektryczne przekracza 250 V lub skoki napięcia spowodowały uszkodzenie
urządzenia.
Centrala została niewłaściwie dobrana do kubatury budynku.
Użytkownik demontował podzespoły centrali lub dokonywał w niej własnych modyfikacji.
Dokonano napraw urządzenia przez osoby nie mające na to zezwolenia wydanego przez
producenta lub z wykorzystaniem nie oryginalnych elementów.
Nie przekazano do dyspozycji producenta dowodu zakupu centrali.
Gwarancja nie obejmuje również części podlegających normalnemu
zużywaniu się jak filtry czy uszczelki.
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10.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementy wyposażenia

Centrala B-FRESH
Wspornik (zamontowany)
Odwodnienie
Śruba M8
Nakrętka zabezpieczona M8
M6 x 70 śruba do płyt wiórowych
Instrukcja użytkownika B-FRESH
Panel sterowania i przewodnik
Łącznik panelu (zapasowy)
M6 x 15 śruba typu Imbus (zapasowa)

11.

– 1 szt.
– 2 szt.
– 1 szt.
– 4 szt.
– 4 szt.
– 3 szt.
– 1 szt.
– 1 szt.
– 3 szt.
– 2 szt.

Elementy centrali

Urządzenie przeznaczone jest do odzyskiwania części energii z powietrza wyprowadzanego w
systemie wentylacyjnym. Odzyskana energia jest bezpośrednio przekazywana (doprowadzanego)
świeżego powietrza, co zmniejsza niezbędne obciążenie systemu klimatyzacji.
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Kraj pochodzenia głównych komponentów

12.

Wentylatory

Niemcy

Wymiennik

Beneluks

Siłownik

Szwajcaria

Elektronika

Turcja

Dane techniczne

Poniższa tabela przedstawia wszystkie parametry techniczne central wentylacyjnych B-FRESH.
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13.

Wykresy wydajności
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14.

Wymiary jednostek

MODELE

A

B

C

D

E

B-FRESH 27

580

430

780

400

160

B-FRESH 35

580

530

885

600

160

B-FRESH 65

716

690

885

800

200

B-FRESH 85

716

690

885

800

200

Wszystkie wartości pomiarowe podane są w [mm].
Przestrzeń serwisowa:
Przed urządzeniem należy zapewnić wolną przestrzeń dla obsługi serwisowej (ok. 60 cm).
Dobrą praktyką jest również zastosowanie wolnej przestrzeni z boków urządzenia (30 cm).
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15.

Etykiety stosowane na jednostkach

Na centralach wentylacyjnych stosujemy następujące znaczniki informacyjne i ostrzegawcze.

Wywiew powietrza
z pomieszczeń

Nawiew powietrza
do pomieszczeń

Wyrzutnia zużytego
powietrza

Czerpnia świeżego
powietrza

Odpływ kondensatu

Wymiennik ciepła

Etykieta energetyczna

Terminal
elektryczny.
Uwaga, napięcie
230 V
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16.

Instalacja centrali

16.1. Montaż na ścianie lub podłodze
W trakcie montażu na ścianie należy zwrócić uwagę na wytrzymałość ściany i jej zdatność do celów
montażowych. W przypadku montażu na podłodze należy upewnić się, że pod urządzeniem jest
wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić odpływ kondensatu. Pod uwagę należy wziąć położenie
urządzeń elektrycznych i zapewnić odpowiedni dostęp w celu ich instalacji, obsługi i konserwacji.
Należy zachować ostrożność przy wyborze miejsca instalacji urządzenia.
Mimo, że przy projektowaniu urządzenia zwrócono szczególną uwagę na
jego konstrukcję, przez urządzenie mogą być przenoszone pewne szumy
mechaniczne (co jest zjawiskiem normalnym), dlatego rekomendujemy
stosowanie tłumików drgań przy połączeniach przewodów wentylacyjnych.
Tłumik drgań

Montaż na ścianie:
Montaż na ścianie wykonuje się przy pomocy fabrycznie zamontowanych wsporników: górnego i
dolnego oraz dołączonych do produktów kołków i śrub.

Urządzenie musi zostać wypoziomowane w pionie i poziomie. Należy również pamiętać o zachowaniu
odpowiedniej wysokości od podłoża (min. 20 cm), która umożliwi podłączenie odprowadzenia
skroplin wraz z syfonem.
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Montaż na podłodze:
Ze względu na konieczność odpływu skroplin, centrala powinna zostać uniesiona na taką wysokość,
która umożliwi bezproblemowy montaż odprowadzenia skroplin.

Urządzenie musi zostać wypoziomowane w pionie i poziomie. Należy również pamiętać o zachowaniu
odpowiedniej wysokości od podłoża (min. 20 cm).

17.

Instalacja odpływu kondensatu

W celu zapobiegania uszkodzeniu jednostki odzysku ciepła i systemu kanałów, skroploną wodę należy
odprowadzać z urządzenia. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
•
•
•

Przyłącza rur kondensatu do głównego przewodu kanalizacyjnego powinny mieć średnicę nie
mniejszą, niż średnica przyłącza odpływowego (nie mniejszą niż 10 mm).
Na połączeniach rur należy zamontować złączkę lub łącznik rurowy w celu umożliwienia
łatwego rozłączenia w celu oczyszczenia z osadów.
Przyłączeniowa rura spustowa musi mieć średnicę co najmniej 10 mm i zachowany
wystarczający spadek; w żadnym wypadku rura spustowa nie może zostać podłączona w
bezpośredni sposób.
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Proces odzysku ciepła prowadzi do powstania kondensatu w wymienniku rekuperatora, dlatego
konieczne jest podłączenie odprowadzenia skroplin od jednostki wentylacyjnej. Ze względu na
okresy przejściowe, kiedy załączony jest by-pass, skropliny nie powstają, dlatego koniecznie przy
odprowadzeniu kondensatu powinniśmy używać syfonu suchego.

18.

Opis króćców centrali

Poniżej przedstawiamy opis prawidłowego podłączanie kanału wentylacyjnych do centrali.

Należy pamiętać, że przewód wentylacyjny podłączany pod krócieć powinien zostać dokręcony
obejmą, a dodatkowo uszczelniony specjalistyczna taśmą aluminiową lub podłączony w inny sposób
zgodnie z zaleceniem danego producenta przewodu ( np. stal z uszczelką, spieniony polipropylen
EPP).
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19.

Przełożenie górnych króćców na bok

Istnieje możliwość bocznego podłączenia przewodów wentylacyjnych do centrali. W ten sposób
należy odkręcić górne okrągłe króćce i zamienić je miejscami z bocznymi zaślepkami.

20.

Konserwacja centrali wentylacyjnej i kanałów

20.1. Wymiennik ciepła
Przeciwprądowe wymienniki ciepła nie posiadają ruchomych części i metalowych połączeń, dlatego
nie wymagają szczególnej konserwacji mechanicznej. Niewielkie zanieczyszczenia należy usuwać za
pomocą delikatnego strumiena sprężonego powietrza, odkurzaczem lub płucząc w czystej i ciepłej
wodzie (temp. maks. 40 OC).

Wymiennik ciepła centrali

Najpopularniejszym i zarazem najbardziej rekomendowanym sposobem czyszczenia wymiennika, jest
odkurzenie go za pomocą domowego odkurzacza. W tym celu należy przy pomocy klucza
imbusowego odkręcić frontowy panel centrali, wysunąć delikatnie wymiennik i odkurzyć go.
Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie elektryczne od centrali.
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Zalecenia dotyczące czyszczenie wymiennika ciepła:
•
•
•
•

Zleć to upoważnionemu personelowi.
Nie używać środków żrących, chemicznych i myjących.
Czyszczenie za pomocą płynów lub wody nie jest konieczne. Kurz najlepiej usuwać z
obszarów wlotu i wylotu powietrza za pomocą zwykłego odkurzacza.
Nie należy stosować siły.

20.2. Konserwacja filtrów
Dostęp do filtrów:
Przed wyjęciem filtrów należy wyłączyć całe urządzenie. Przed otwarciem drzwiczek rewizyjnych
należy oczyścić obszar wokół nich za pomocą miotełki lub odkurzacza. Odkręcić śruby motylkowe i
zdjąć osłonę. Następnie można zdemontować filtry powietrza. Przed przystąpieniem do pracy należy
odłączyć zasilanie elektryczne od centrali.
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Czyszczenie filtrów powietrza:
Filtrów nie należy myć ani płukać. Filtry należy jedynie czyścić za pomocą odkurzacza. Koniecznie
wymienić po 3 czyszczeniach lub, gdy ich powierzchnia jest uszkodzona. W przypadków filtrów typu F
należy jest po prostu wymienić co 3 miesiące, bądź po zapaleniu nie wskaźnika ich zabrudzenia.

20.3. Konserwacja wentylatorów
To zadanie należy do obowiązków firmy serwisującej podczas rocznego przeglądu. Ta czynność nie
może być wykonywana przez nieuprawniony personel.
Dostęp do wentylatorów odbywa się poprzez demontaż czołowej osłony, następnie należy wyjąć
wymiennik i filtry. Wówczas za pomocą odpowiednich narzędzi można wyjąć całkowicie wentylatory i
je oczyścić. Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie elektryczne od centrali.

20.4. Konserwacja odpływu skroplin
Każdorazowo co 2 lata należy sprawdzić stand układu odprowadzającego skropliny. Sprawdzić
drożność syfonu oraz skontrolować jego uszczelki. Połączenie musi pozostać szczelne. Powietrze nie
może przepływać przez syfon.

20.5. Konserwacja kanałów powietrza
Kanały wentylacyjne oraz czerpnię i wyrzutnię należy kontrolować i czyścić przynajmniej raz na 4 lata.
Do czyszczenia przewodów wentylacyjnych należy używać specjalnego odkurzacza oraz szczotki.

21.

Dobór przewodów elektrycznych

21.1. Zasilanie centrali
Zalecanym przekrojem przewodu elektrycznego do gniazda, które będzie bezpośrednio zasilało
centralę wentylacyjną jest 2,5 mm2. Dobrą praktyką jest poprowadzenie osobnego obwodu
elektrycznego do celów zasilania wyłączenie centrali i jej komponentów.

21.2. Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej
W celu zmniejszania wychładzania pomieszczeń, rekomendujemy użycie
nagrzewnicy elektrycznej montowanej na kanale wentylacyjnym. Jeżeli nie
będzie nagrzewnicy na kanale zapewniającej odpowiednia temperaturę
powietrza nawiewanego do pomieszczeń, należy straty cieplne na wentylacje
uwzględnić po stronie projektu instalacji C.O.
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Poniżej tabel z minimalnymi przekrojami przewodów do zasilania kanałowej, wtórnej nagrzewnicy
elektrycznej.
Moc nagrzewnicy

Przekrój przewodu (bezpośrednie
podłączenie)

Wyłącznik nadprądowy

0,5 kW

1,5 mm2

10 A

1,0 kW

1,5 mm2

10 A

1,5 kW

2,5 mm2

16 A

2,0 kW

2,5 mm2

16 A

3,0 kW

4 mm2

25 A

4,0 kW

4 mm2

25 A

UWAGA: Należy wykonać instalacje elektryczną przeciwporażeniową przy podłączeniu elektrycznym.
Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia
prądem obsługi lub osób postronnych.

21.3. Sterowanie centralą
Sterowanie centralą wentylacyjną odbywa się wyłącznie poprzez dedykowany zewnętrzny sterownik
centrali (dodatkowo płatny w zależności od wersji).

Eksploatacja

Opis

WŁ. / WYŁ.

Dostępny jest sterownik lub zewnętrzna
funkcja start-stop.

Wyświetlacz

Dostępny jest sterownik cyfrowy.

Regulacja prędkości
wentylatora
Regulacja prędkości
wentylatora
Regulacja prędkości
wentylatora

Dostępna jest 3-stopniowa regulacja
prędkości wentylatora nawiewnego i
wywiewnego.
Stały przepływ powietrza jest dostępny dzięki
czujnikom ciśnienia.
Dostępna jest regulacja przepływu powietrza
w oparciu o czujnik jakości powietrza.

Dostępność
Standard
Opcja
Standard
Opcja
Opcja
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Swobodne chłodzenie jest dostępne za
Funkcja tłumika bypassu pomocą sterowania warunkami powietrza
wewnętrznego i zewnętrznego.
W sytuacji, gdy temperatura zewnętrzna jest
Funkcja ochrony
niska funkcja będzie aktywna na podstawie
„frontowej”
odczytów czujników wilgotności i
temperatury.
Steruje wszystkimi funkcjami urządzenia za
Modbus
pomocą komputera PC lub karty centralnego
systemu sterowania.
Istnieją dwie alternatywy dla filtrów
kontrolnych:
Alternatywa 1: Rejestruje czas pracy
urządzenia i gdy upłynie ustawiony czas,
sterownik wyświetla alarm o konieczności
wymiany filtra.
Funkcja filtracyjna

Funkcja Boost

Bezpieczeństwo
Funkcja alarmu
pożarowego

Alternatywa 2: Czas wymiany filtra może być
kontrolowany mechanicznie za pomocą
wyłącznika ciśnieniowego. W ten sposób
sterownik wyświetla alarm, gdy filtr wymaga
wymiany.
Służy do zwiększenia prędkości obrotowej
wentylatora:
Alternatywa 1: Za pomocą przycisku boost na
kontrolerze.
Alternatywa 2: Za pomocą styku
bezpotencjałowego lub wejścia zasilania
światłem (230 V) na płytce PCB.
Automatycznie przerywa pracę w przypadku
zakłócenia
urządzenia.
Aktywna w przypadku pożaru.

Standard

Standard

Standard

Alt. 1 - Standard
Alt. 2 - Opcja

Standard

Standard
Standard
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22.

Rozwiązywanie problemów
Awaria

Powietrze zewnętrzne
wchodzące do mieszkania jest
zimne.

Przyczyna
•
•

•
•

Rozwiązanie

Powietrze ochładza się w
kanałach na poddaszu.
Wymienniki ciepła
zamarzły i stąd powietrze
wywiewane nie może
ogrzać powietrza
nawiewanego.
Wentylator wywiewny nie
działa.
Filtr powietrza
wywiewanego lub
wymiennik ciepła są
zapchane.
Awaria zasilania
sieciowego.

•

•

Urządzenie zostało
nieoczekiwanie wyłączone.

•

Urządzenie wydaje bardzo
głośne dźwięki, hałas
dudnienie, terkotanie.
Głośna praca całego systemu
wentylacji

•

Problem z silnikiem
wentylatora.

•

•

Brak lub niewłaściwe
dobrane tłumiki
akustyczne
Zbyt duża prędkość
przepływu powietrza w
kanałach
Syfon kondensatu jest
zatkany lub zamarznięty.
Rura kondensatu
poluzowała się.
Syfon kondensatu (Ukształtny) pod
urządzeniem jest pusty.
Rura kondensatu nie jest
całkowicie wsunięta do
syfonu.
Rura kondensatu lub syfon
kondensatu są zatkane lub
zamarznięte.

•

•

Wyciek wody w pobliżu
jednostki.

•
•

Nieprzyjemny zapach w
pobliżu urządzenia

•
•
•

•

Sprawdzić izolację
kanałów. Jeżeli wymiennik
ciepła jest zamarznięty
należy skontaktować się z
instalatorem w celu
zmniejszenia nastawy
urządzenia
zabezpieczającego przed
zamarzaniem.
Sprawdzić, czy filtry i
wymiennik ciepła są
czyste.
Skonsultować się z
wykwalifikowanym
elektrykiem w celu
sprawdzenia zasilania
sieciowego urządzeń i
bezpiecznika.
Skontaktuj się z punktem
serwisowym lub
instalatorem.
Skontrolować układ
rurociągów wentylacyjnych
pod kątem zgodności z
projektem.

•

Sprawdzić odpływ
kondensatu i oczyść go,
jeśli to konieczne.

•

Napełnić syfon kondensatu
wodą.
Wcisnąć rurę głębiej do
syfonu.
Sprawdzić spadek odpływu
Sprawdzić odpływ
kondensatu i oczyść go,
jeśli to konieczne.

•
•
•
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Notatki
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68-200 Żary, woj. Lubuskie
Ul. Słowackiego 4C
Tel. 68 363 81 88
wentor.pl
Dział wsparcia technicznego
pn.-pt. godziny: 800 - 1600
tel. 68 363 81 88 wew. 4
wentor.pl/wsparcie
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