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SAUGOS REIKALAVIMAI
Prieš montuodami ir valdydami įrenginį, atidžiai perskaitykite vartotojo instrukciją.
Laikykitės vartotojo VADOVO reikalavimų, taip pat visų taikomų vietinių ir nacionalinių statybos, elektros ir techninių normų bei standartų
nuostatų.
Įspėjimai, esantys vartotojo vadove, turi būti laikomi svarbiais, nes jose yra svarbios asmeninės saugos informacijos.
Jei nesilaikysite šiame vartotojo vadove nurodytų taisyklių ir saugos nurodymų, galite susižaloti ar sugadinti įrenginį.
Kruopščiai perskaičius vadovą, laikyti jį visą įrenginio tarnavimo laiką.
Perduodant įrenginio valdymą kitiems asmenims, vartotojo vadovas turi būti įteiktas naujam operatoriui.
Simbolių reikšmės:

ĮSPĖJIMAS!
DRAUŽIAMA!

ĮRENGINIO MONTAVIMAS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

• Prieš atliekant bet kokius montavimo
darbus, atjungti įrenginį nuo
maitinimo tinklo.

• Netiesti įrenginio maitinimo kabelio
šalia šildymo įrangos.
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• Įrenginį išpakuoti atsargiai.

•

Montuojant įrenginį, laikytis saugos
taisyklių, susijusių su elektrinių įrankių
naudojimu.
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• Nenaudoti sugadintos įrangos ar kabelių,
kai prijungiamas įrenginys prie maitinimo
tinklo.

• Neliesti įrenginio valdiklių šlapiomis
rankomis.
• Nevykdyti montavimo ir priežiūros
darbų šlapiomis rankomis.

• Neįjungti įrenginio už temperatūros
ribų, nurodytų vartotojo vadove.
• Nenaudoti prietaiso agresyvioje ar
sprogioje aplinkoje.

• Nevalyti įrenginio vandeniu.
• Saugoti įrenginio elektrines dalis
nuo vandens patekimo.

ĮRENGINIO MONTAVIMAS IR SAUGOS PRIEMONĖS

• Neleisti vaikams naudotis įrenginiu..

• Prieš atliekant bet kokią techninę priežiūrą,
atjungti įrenginį nuo maitinimo tinklo.

•

Įrenginio negalima laikyti kur yra sprogios
ar labai degios medžiagos.

• Neatidaryti įrenginio veikimo metu.

• Įrenginiui skleidžiant neįprastus garsus,
kvapą arba dūmus, atjungti jį nuo
maitinimo šaltinio ir susisiekti su
pardavėju.

• Įrenginio sukuriamo srauto nenukreipti į
atvirą liepsną ar uždegančius šaltinius.

•

Neužblokuoti įrenginio jo veikimo
metu.

• Įrenginio nepertraukiamo veikimo atveju
periodiškai patikrinti montavimo būklę.

• Negalima sėdėti ant įrenginio ir ant jo
dėti kitus daiktus.

• Naudoti prietaisą tik pagal numatytą paskirtį.

PERDIRBTI ĮRENGINĮ JAM SUGEDUS.

www.ventilation-system.com
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TIKSLAS
Įrenginys yra skirtas nuolatiniams mechaniniams oro mainams namuose, biuruose, viešbučiuose, kavinėse, konferencijų s alėse
ir kitose viešosiose erdvėse.
Ventiliatoriuje yra keraminis rekuperatorius, leidžiantis tiekti šviežią filtruotą orą, šildomą per šilumos šilumos mainus.
Ventiliatorius skirtas montuoti per sienas.
Teleskopinis ventiliatoriaus dizainas leidžia jį montuoti į sienas įvairiu storiu, žr. toliau pateiktą lentelę:
Modelis
RB-50
RB1-50

Sienos storis
/16’’ - 16
9/16”)
240 mm - 425 mm (9 7
3

/4’’ - 11

RB-50-2
RB1-50-2

120 mm - 300 mm (4

13

/ 16’’)

Įrenginys yra įvertintas nuolatiniam veikimui.
Transportuojamame ore neturi būti jokių degių ar sprogių mišinių, cheminių medžiagų išgarinimo, lipnių medžiagų, pluoštinių
medžiagų, šiurkščiavilnių dulkių, suodžių ir alyvos dalelių ir t.t (toksiškos medžiagos, dulkės, patogeniškos bakterijos).

ĮRENGINYS GALI BŪTI NEPRITAIKYTAS VAIKAMS ARBA ASMENAMS, SU SUMAŽINTOS
FIZINĖS, PSICHIKOS ARBA SENSORINĖS GALIMYBĖMIS.
ĮRENGINYS TURI BŪTI ĮNSTALIUOTAS IR PAJUNGTAS TIK KVALIFIKUOTŲ ASMENŲ
PO ATITINKAMO INSTRUKTAŽO AR PERSKAIČIUS VARTOTOJO VADOVĄ.
ĮRENGINIO INSTALAVIMO VIETA TURI BŪTI PARINKTA TAIP, KAD ĮRENGINYS BŪTŲ
NEPASIEKIAMAS VAIKAMS.

PRISTATYMO RINKINYS
Pavadinimas

Kiekis

Ventiliatorius

1 vnt

Montavimo rinkinys

1 vnt

Kartono šablonas

1 vnt

Nuotolinio valdymo pultelis

1 vnt

Lauko galvos montavimo instrukcija

1 vnt

Įrenginio vartotojo vadovas

1 vnt

Pakavimo dėžė

1 vnt

ŽYMĖJIMAS

TwinFresh Comfo R B 1 - 50 - 2
Ventiliacijos gaubto modelis
_ — EH baltas
160 2 — EH-2
pilkas 160
3 — MV 125 bVs
grotelė s
Nominalus oro pajėgumas [m3/h]

Priekinio skydo modifikacija
1 — plokšč ias priekinis skydelis
Automatinis prieinamumas
B — automatikos tipas
Ortakio tipas
R — apvalus
Įrenginio serija
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TECHNINIAI PARAMETRAI
Ventiliatorius priskiriamas vidiniam naudojimui, kai aplinkos temperatūra svyruoja nuo -20 ˚C (-4 ˚F) iki +50 ˚C (+122 ˚F), o
santykinė drėgmė - iki 80%.
Ventiliatorius yra klasifikuojamas kaip I klasės elektrinis prietaisas.
Apdangalų klasė (IP) įvertinimas iš kietųjų objektų ir skysčių IP 24.
Ventiliatoriaus dizainas yra reguliariai patobulintas, todėl kai kurie modeliai gali šiek tiek skirtis nuo tų, kurie aprašyti šiame
vadove.
TECHNINIAI PARAMETRAI

Greitis
Tiekimo įtampa, 50-60 Hz [V]
Bendras galingumas [W]
Ventiliatoriaus galingumas [W]
Srovės stipris [A]
Oro srautas [m3/h] (CFM)
RPM [min-1]
Garso lygis, 1 m [dB(A)]
Garso lygis, 3 m [dB(A)]
Triukšmo slopinimas [dB(A)]
Šilumos atgavimo efektyvumas [%]

1

2

3

4,50

1~100230
5,00

7,00

3,8

3,96

5,61

0,024

0,026

0,039

21 (12)

32 (19)

50 (29)

610

800

1450

22 (0,4)

29 (0,7)

32 (1,0)

13 (0,2)

20 (0,4)

23 (0,5)

40 (2,5)
Iki 90
ĮRENGINIO MATMENYS [MM] (COLIAI)

A

ø 157
(ø 6 3⁄16")

57
(2 ¼")

ø 153
(ø 6")

80
(3 1/8")

213
( 8 3⁄8")

(

240
9 7⁄16"")

Atstumas A
Modelis
mm
TwinFresh Comfo RB-50
TwinFresh Comfo RB1-50
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240-425

9 7/16’’ - 16 3/4”

240-425

9 7/16’’ - 16 3/4”

120-300

4 3/4’’ - 11 13/16’’

120-300

4 3/4’’ - 11 13/16’’
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DIZAINAS IR VEIKIMAS
Ventiliatorių sudaro teleskopinis ortakis su reguliuojamu ilgiu (vidine ir išorine dalimis), vėdinimo įrenginiu ir išoriniu v entiliacijos
gaubtu.
Vidinėje teleskopinėje dalyje yra du oro filtrai ir keraminis rekuperatorius.
Oro filtrai suprojektuoti taip, kad išgrynintų tiekiamą orą ir užkirstų kelią išoriniam objektui patekti į rekuperatorių bei
ventiliatorių.
Keraminis rekuperatorius naudoja ištraukiamo oro šilumą, kad sušildytų tiekiamo oro srautą.
Rekuperatorius turi viduje traukos laidą, kad būtų lengviau ištraukti jį iš ortakio.
Rekuperatorius turi specialią šilumos izoliaciją.
Valdymo antgalis turi būti sumontuotas vidinėje patalpų pusėje.
Išorinis įrenginio gaubtas naudojamas reguliuojamam oro išleidimui ir prevencijai nuo tiesioginio vandens ir kitų didelių objektų
patekimo į įrenginį.

ĮRENGINIO DIZAINAS
Ventiliatorius
Sukuriamas oro srautas entiliatoriaus
sukimosi būdu. Ventiliacijos mazgas
uždengiamas vėdinimo grotelėmis
ant vidinės sienelės, kad
stambesni daiktai nepatektų į
ventiliatorių. Ventiliacijos mazgas
yra su automatinėmis žaliuzėmis,
kad būtų išvengta atbulinio oro
srauto. Ventiliatoriaus įjungimo
metu atidarytos oro žaliuzės
atidaromos ir uždaromos išjungimo
metu.

Vidinis ortakis
Vidinė
teleskopinio
ortakio dalis.

Montavimo
(valdymo) plokštė
Montavimo
dėžutė,
skirta įrengti vėdinimo
įrenginį ant sienos ir
prijungti
ventiliatorių
prie maitinimo šaltinio.

Keramikinis
rekuperatorius
Naudoja ištraukiamojo
oro šilumos energiją, kad
sušiltų
tiekimo
oro
srautas.

Oro srauto lygintuvas
Mažina oro sūkurius
įrenginyje.

Išorinis ortakis
Išorinė
teleskopinio
ortakio dalis.

Išorinis
ventiliacijos
gaubtas
Neleidžia tiesiogiai
vandeniui bei kitiems
daiktams patekti į
įrenginį.

Filtrai

Valo pro ventiliatorių einantį orą nuo dulkių bei kitų
daiktų ir saugo rekuperatorių nuo užteršimo.

Drėgmės jutiklis
Oro drėgmės jutiklio kontaktas su patalpų oru
užtikrina drėgmės lygį.

Ventiliatoriaus maitinimo indikatorius
Rodo ventiliatoriaus veikimo būseną.

Filtro keitimo indikatorius.

Įspėja, kada reikia keisti filtrą.
Infraraudonųjų spindulių imtuvas ir šviesos jutiklis
Reaguoja į nuotolinio valdymo pulto signalus ir nustato
apšvietimo lygį, kad įjungtų / išjungtų naktinį rėžimą.
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AUTOMATINIŲ SKLENDŽIŲ VEIKIMO PRINCIPAS
Ventiliatorius išjungtas - automatinės žaliuzės uždarytos

Ventiliatorius įjungtas - atidaromos automatinės žaliuzės

ĮRENGINIO VEIKIMO REŽIMAI
Įrenginyje yra keturi ventiliacijos rėžimai:
•
Naturalus vėdinimas. Atidarytos automatinės žaliuzės, ventiliatorius yra išjungtas.
•
Oro tiekimas. Ventiliatorius tiekia šviežią orą į patalpas.
•
Oro ištraukimas. Ventiliatorius veikia nuolatiniu tiekimo arba ištraukimo rėžimu, esant nustatytam greičiui, priklausomai
nuo CN7 jungiklio padėties.
•
Rekuperacija. Ventiliatorius veikia grįžtamuoju rėžimu su šilumos ir drėgmės atkūrimu.

Rekuperacijos rėžime veikia dviem rėžimais, kurie keičiasi kas 70 sekundžių.
Pirmas ciklas. Iš kambario ištraukiamas šiltas užterštas oras. Eidamas per rekuperatorių, jis šildo ir drėkina rekuperatorių,
perduodamas iki 90% šilumos energijos. Po 70 sekundžių, kai keramikinis rekuperatorius atšildomas, ventiliatorius perjungiamas į
tiekimo rėžimą.
Antras ciklas. Iš išorės įsiurbiamas oras eina per keramikinį rekuperatorių, absorbuoja sukauptą šilumą ir pašildo iki
aukštesnės temperatūros. Po 70 sekundžių, kai keramikinis rekuperatorius atšaldomas, ventiliatorius perjungiamas į
ištraukimo rėžimą, o ciklas atnaujinamas.

+20ŐC 68ŐF

-7ŐC 19.4ŐF

70 sec

62.6ŐF +17ŐC

14ŐF -10ŐC

+20ŐC

68ŐF

-7ŐC 19.4ŐF

70 sec

62.6ŐF +17ŐC

14ŐF -10ŐC
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MONTAVIMAS IR PAJUNGIMAS

PERSKAITYTI VARTOTOJO VADOVĄ PRIEŠ SUMONTUOJANT Į RENGINĮ.

DĖMESIO!
NENAUDOKITE ĮRENGINIO ORO SURINKIMUI SU APLINKOJE DULKES
IŠSKIRIANČIOMIS MEDŽIAGOMIS BEI KURIOS TRUKDO ORO CIRKULIACIJAI
PATALPOJE.

1. Paruošti angą išorinėje sienoje. Angos dydis sienoje pavaizduotas paveikslėlyje žemiau. Ruošiant pagrindinę angą pasiruošti ir
elektros laido ir kitų reikiamų laidų išdėstymui.
A

11/

min 500

min 19

min 200

16"

A-A

Ø 180
"

2.

min 200

A
Įdėti ortakį į sieną, naudojant pridedamus polistirolo pleištus ir užfiksuoti jį montavimo putomis. Teleskopinio ortakio
išsikišusi dalis turi leisti sumontuoti išorinį vėdinimo gaubtą. Išsamesnės informacijos ieškokite ventiliacijos gaubto
montavimo instrukcijoje.
Ortakį į sieną sumontuokite taip, kad jis išsikištų nuo vidinio sieninio
Polistirolo pleištas
paviršiaus ne toliau kaip 39 mm (1 9/16 ").
Montuoti ortakį minimaliu 3˚ nuolydžiu žemyn į lauko pusę.
Fill the gaps between the wall
and the opening with
Ant išorinės sienos ortakis turi išsikišti taip, kad būtų galima
a mounting foam.
sumontuoti lauko antgalį.
Atstumas A nurodytas ventiliacijos gaubto montavimo
instrukcijoje.
min 3 °

39 mm (1 9/16")
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3. Nuimti tvirtinimo plokštelę, kad įjungti valdymo plokštę ir prijungti ventiliatorių prie kitų ventiliatorių maitinimo ir prijungimo, kaip
nurodyta skyriuje "Prijungimas", 10 psl.
Norint atjungti nuo montavimo plokštės valdymo plokštę, išimti keturis tvirtinimo varžtus. Tada atsargiai atjungti montavimo plokštę nuo
jos tvirtinimų ir pastumti taip, kad būtų galima prieiti prie valdymo plokštės. Kol montuojamas įrenginys vengti staigių judesių,
kad išvengti įrenginio bei laidų pažeidimų. Atjungti montavimo plokštę nuo įrenginio bloko, atjungiant dvi jungtis.
Sumontuoti montavimo plokštę atvirkštine tvarka.

4. Pritvirtinti montavimo plokštės bloką naudojant komplektuojamą kartono montavimo šabloną ir išplėtimo ankerius.

Prispausti montavimo šabloną prie sienos ir pažymėti gręžiamas skyles, an-

Nuimti grežimo šabloną ir išgręžti pa-

kerių bei kabelių skyles.

ius bei ortakį.

žymėtas skyles, sudėti anker-

Pridėti montavimo plokštę
prie sienos ir priveržti ją.

5. Įstatyti oro srauto lygintuvą, oro filtrą, keramikinį šilumokitį, kitą oro filtrą ir dar vieną oro srauto lygintuvą teleskopinio
ortakio viduje.

Oro srauto lygintuvas

Filtras

Keramika

Veniliatorius

Filtras

Oro srauto lygintuvas

www.ventilation-system.com
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PAJUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ

IŠJUNGTI ELEKTRĄ PRIEŠ ATLIEKANT ĮRENGINIO PAJUNGIMO Į ELEKTROS TINKLĄ
DARBUS.
PAJUNGIMO DARBUS PRIE ELEKTROS ŠALTINIO GALI VYKDYTI ASMENYS, KURIEMS
LEIDŽ IAMA DIRBTI SU SROVĖ MIS IKI 1000 V, BEI KURIE ATIDŽ IAI PERSKAITĖ
VARTOTOJO VADOVĄ
ĮVERTINTI ELEKTROS PARAMETRAI NURODYTI DUOMENŲ PLOKŠTELĖJE. VIDAUS
RYŠIŲ KEITIMAS DRAUŽIAMAS IR PANAIKINA GARANTIJĄ.

Ventiliatorius skirtas vienos fazės 100-230 V / 50-60 Hz kintamosios srovės maitinimo tinklui. Prijungti ventiliatorių prie maitinimo tinklo
per šiluminį magnetinį jungiklį, integruotą į namų kabelių sistemą.

1~100-230 V/50-60 Hz

Nukreipti antžeminį laidą tarp dviejų poveržlių ir pritvirtinti varžtu.

to the ground
terminal

N
Įžeminimo gnybtai

INPUT

L

L
G
D
N

Jungikliai ventiliatoriaus
darbo rėžimams nustatyti.

Ventiliacijos rėžimo nustatymas.
Oro kryptis ventiliacijos rėžimui nustatoma pagal jungiklio poziciją ant valdymo
skydelio. Ventiliatoriaus valdymo pultas yra vėdinimo įrenginio viduje.

Oro tiekimas

Oro ištraukimas
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KELIŲ ĮRENGINIŲ SUJUNGIMAS KARTU
Ventiliatorių pajungimas kartu leidžia valdyti visus prijungtus ventiliatorius pirmuoju ventiliatoriumi ir bendruoju nuotoliniu
valdymu. Norint sujungti kelis ventiliatorius iš eilės, sekti diagramą žemiau. Antrasis ventiliatorius prijungiamas prie trečiojo
ventiliatoriaus taip pat ir t.t... Daugiausia 10 ventiliatorių gali būti sujungti kartu.
Elektriniams įrenginiams naudoti maitinimo laidą su minimaliu 0,5 mm2 laido skerspjūviu ir valdymo kabeliu, kurio minimalus
skersmuo 0,25 mm2. Kabeliai nėra pristatymo komplekte.
Kabelis turi būti parinktas atsižvelgiant į šalyje naudojamą kintamos srovės šaltinį bei įtampą.
Išjungti elektros srovę sujungiant įrenginius.

į kitą ventiliatorių

Valdymo kabelis

į kitą ventiliatorių

Elektros kabelis

D
N

į įžeminimo
terminalą

į įžeminimo
terminalą

www.ventilation-system.com

D
N
L
G

INPUT

INPUT

D
N
L
G

L
G

OUTPUT

OUTPUT

L
G

1~100-230 V/50-60 Hz

D
N

į įžeminimo
terminalą

į įžeminimo
terminalą
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DAUGIAU NEI DEŠIMTIES ĮRENGINIŲ SUJUNGIMAS KARTU
Jei prijungiama daugiau nei 10 ventiliatorių, ventiliatorius 11 įjungiamas ne pagal ankstesnį ventiliatorių, bet iš maitinimo tinklo (L
ir N gnybtus).
Valdymo signalai G ir D iš 10 ventiliatoriaus perduodami per kabelį 2xAWG23 (2 x 0.25 mm2.) Ventiliatoriai nuo Nr. 12 iki 20 prie
ventiliatoriaus Nr. 11 prijungiami taip pat kaip ir ventiliatoriai nuo Nr. 1 iki Nr. 10 prie Nr.1.
Visi prijungti ventiliatoriai yra valdomi su ventiliatoriumi Nr. 1.
VISI SUJUNGTI VENTILIATORIAI TURI BŪTI ĮŽEMINTI!

Valdymo kabelis

Valdymo kabelis
Elektros kabelis

1~100-230
V/50-60 Hz

D
N
L
G
D
N

INPUT

D
N

№1

L
G

OUTPUT

D
N
L
G

№10

INPUT

INPUT

12

L
G

OUTPUT

OUTPUT

Į kitą ventiliatorių

№11

L
G
D
N
L
G

1~100-230
V/50-60 Hz

D
N
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ĮRENGINIO VALDYMAS
Įrenginys valdomas nuotoliniu valdikliu arba įrenginio korpuso mygtukais, žr. toliau esantį paveikslėlį.
Įrenginio korpuso valdymo mygtukai turi ribotą funkcionalumą , apima antrojo ir trečiojo greičio įjungimą ir trijų iš keturių
ventiliacijos režimų nustatymą. Nuotolinis valdiklis turi platesnes valdymo galimybes.
Minimalus nuotolinio valdymo pulto pasiekiamumas yra 3 m.
Infraraudonųjų spindulių imtuvas yra įrenginio apačioje ir yra padengtas permatomu apvaliu apvalkalu. Būtina apsvarstyti imtuvo
vietą naudojant nuotolinio valdymo pultą.
Dingus elektros srovei įrenginys grįžta į prieš tai buvusį rėžimą po to kai atnaujinama elektros srovė.

Trečias greitis

Išjungimas
Įrenginys neveikia. Sklendė užsidaro.

Antras greitis

Ventiliacijos rėžimas
Įrenginys veikia tiek ištraukimo, tiek tiekimo režime be jokios nuorodos į CN7 jungiklio padėtį.
Rekuperacijos rėžimas

Šiame rėžime ventiliatorius perjungia tiekimo ir ištraukimo rėžimus kas 70 sekundžių su
šilumos regeneravimu.

Tiekimo rėžimas
Visi prijungti serijiniai ventiliatoriai veikia tiekimo rėžime be jokios nuorodos į CN7 jungiklio
padėtį.

Nuotolinis valdymas
Įrenginio
Įjungimas/Išjungimas

Nakties rėžimas
Ventiliatorius pereina prie pirmo greičio tamsoje.

Greičio perjungimas
Pasyvus vėdinimas

Sklendė atvira,
ventiliatorius nesisuka.

Ventilation1
Ventiliatorius veikia ištraukimo arba tiekimo
režimu pasirinktu greičiu, priklausomai nuo
CN7 jungiklio padėties.

Oro tiekimas
Ventiliatorius nuolat tiekia orą į
kambarį, neatsižvelgiant į CN7 jungiklio
padėtį.
Rekuperacija
Ventiliatorius perjungia tiekimo ir
ištraukimo režimą kas 70 sekundžių su
šilumos regeneracija.

Drėgmės nustatymas

1

- visų prijungtų serijinių ventiliatorių veikimas nustatomas pagal valdymo pulto dangtelio padėtį.

www.ventilation-system.com
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NUOTOLINIS VALDYMAS

Nustatyti greičio jungiklį į

padėtį ir veikimo rėžimo jungiklį į

padėtį, norint įrenginį valdyti nuotoliniu būdu.

1. Įrenginio įjungimas/išjungimas.
ON/OFF
2. Nakties rėžimas.
ON/OFF
Jeigu Nakties rėžimas įjungtas, ventiliatorius persijungia į pirmą greitį, kai šviesa yra išjungiama. Naktinio rėžimo įjungimas patvirtinamas
ilguoju garso signalu. Nakties rėžimo išjungimas patvirtinamas trumpu garso signalu.
3. Greičio nustatymas.
Pirmas greitis.
Antras greitis.
Trečias greitis.
4. Funkcijų rėžimai.
Pasyvaus vėdinimo rėžimas. Ventiliatoriaus išjungimo metu, atsidarius žaliuzėms, kambarys natūraliai vėdinamas.
Oro tiekimo rėžimas. Oras yra tiekiamas nustatytu greičiu. Visi prijungti serijiniai ventiliatoriai veikia oro tiekimo
rėžimu, neatsižvelgiant į CN7 jungiklio padėtį.
Oro vėdinimo rėžimas. Oras yra ištraukiamas arba tiekiamas nustaytu greičiu. Visi ventiliatoriai, prijungti prie
serijinių ventiliatorių, veikia priklausomai nuo CN7 jungiklio padėties.
Rekuperacijos rėžimas. Ventiliatorius veikia 70 sekundžių tiekimo rėžime, o po to - 70 sekundžių ištraukimo rėžime su
šilumos regeneracija.
5. Drėgmės valdymas.
Rekuperacijos rėžimu drėgnumo valdymas gali būti įjungtas tik paspaudus vieną iš drėgmės valdymo mygtukų. "Drėgmės
reguliavimo" rėžime ventiliatorius prižiūri ištraukiamojo oro drėgmę ir valdo ventiliatoriaus greitį, priklausomai nuo nustatyto
drėgnumo taško ir faktinės drėgmės patalpoje.
Jei patalpų drėgmė yra maždaug nustatytame diapazone arba yra nedidelių nuokrypių, ventiliatorius veikia antru greičiu.
Jei vidinė drėgmė virš nustatyto drėgnumo taško, ventiliatorius pasikeičia į trečią greitį.
Jei vidinė drėgmė yra žemiau nustatyto drėgnumo taško, ventiliatorius pasikeičia į pirmąjį greitį.
Drėgmės ribos nustatymas - 45%
Drėgmės ribos nustatymas - 55%
Drėgmės ribos nustatymas - 65%
HUMIDITY CONTROL FUNCTION MAY BE ACTIVATED WITH THE REMOTE CONTROL ONLY!
DRĖGMĖS VALDYMO FUNKCIJA GALI BŪTI AKTYVUOTA TIK NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU!
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MAINTENANCE
IŠJUNGTI ĮRENGINĮ IŠ MAITINIMO PRIEŠ BET KOKIĄ PRIEŽIŪROS AR PAJUNGIMO
OPERACIJĄ!

Įrenginio priežiūra reiškia reguliarų įrenginio ir jo paviršių valymą nuo dulkių, filtrų valymą arba keitimą.

ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA
1. Ventiliatoriaus priežiūra (kartą per metus).
Nuimti ventiliacijos įrenginį ir išvalyti ventiliatoriaus
mentes.
Nuvalyti dulkes minkštu šepečiu, audiniu arba
dulkių siurbliu.
Nenaudoti vandens, abrazyvinių ploviklių,
tirpiklių, aštrių valymo priemonių.
Rotoriaus mentės turi būti valomos kartą per
metus.

Nuimti ventiliatorių

Nuvalyti ventiliatoriaus mentes

2. Rekuperatoriaus ir filtrų priežiūra (3-4 kartus per metus).
1.
2.
3.
4.
5.

Nuimti oro srauto lygintuvą.
Nuimti filtrą prieš rekuperatorių.
Patraukti rekuperatoriaus laidą, kad pašalinti
rekuperatorių iš ortakio.
Būti atsargiems, traukiant rekuperatorių, kad
jo nepažeisti.
Nuimti filtrą už rekuperatoriaus.

Oro srauto lygintuvas

Filtras
Keramikinis rekuperatorius

Filtras

Oro srauto lygintuvas
Filtrus valyti kaip įmanoma dažniau, bet
nemažiau 3 kartus per metus.
•

•
•
•
•

Pasibaigus
ventilatoriaus
periodo
skaitikliui
nustatytam laikotarpiui (gamyklinis nustatymas 90
dienų) filtro keitimo indikatorius montavimo
plokštelės apačioje šviečia, kad būtų nurodyta, ar
reikia pakeisti ar valyti filtrą.
Nuplauti filtrus, leisti jiems išdžiūti ir įdėti sausus filtrus į
ortakį.
Vakuuminis valymas leidžiamas.
Filtro nominali tarnavimo trukmė yra 3 metai.
Susisiekti su pardavėju dėl atsarginių filtrų.

www.ventilation-system.com
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Net nuolatinė techninė priežiūra negali užtikrinti
nešvarumų kaupimuisi rekuperatoriuje.
•

Valyti rekuperatorių reguliariai, kad
būtų užtikrintas didelis šilumos
atgavimo efektyvumas.
Rekuperatorius valomas dulkių siurbliu bent
kartą per metus.

•

Norėdami iš naujo nustatyti variklio matuoklį, įdėkite filtrus, ventiliatorių ir rekuperatorių į ortakį, tada paspauskite ir
laikykite mygtuką on/off 10 sekundžių. Raudonas oro filtrų keitimo indikatorius išsijungia.
3. Baterijos keitimas nuotolinio valdymo pulte (kaip reikalaujama).
Nuotolinio valdymo pulto ilgo veikimo atveju baterija turi būti pakeista.
Jei nėra atsako į nuotolinio valdymo pulto mygtukų
paspaudimą, tai gali reikšti jog laikas keisti bateriją.
Baterijos tipas CR2025.

+

Nuimti laikiklį su baterija iš apatinės nuotolinio valdymo pultelio
dalies.
Tada pakeiskite bateriją ir iš naujo įstatykite laikiklį į nuotolinio
valdymo pultelį.

CR2025
3V

+
CR2025
3V

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS
Klaida

Ventiliatorius neveikia
paleidimo metu.

Suveikia išjungimo
saugiklis ventiliatoriaus
paleidimo metu.

Mažas oro srautas.

Aukštas garso lygis,
vibracija.
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Galimos priežastys

Nėra energijos tiekimo.

Pašalinimas
Įsitikinkite, kad ventiliatorius tinkamai prijungtas
prie maitinimo tinklo ir prireikus pataisykite.

Variklis užsikirtęs, sparnuotės mentės yra
užsikimšusios.

Išjunkite ventiliatorių. Ištaisykite variklio
užblokavimą. Nuvalykite mentes. Iš naujo
paleiskite ventiliatorių.

Viršyta srovė dėl trumpojo jungimo elektros
grandinėje.

Išjungti ventiliatorių. Susisiekti su pardavėju, norint
gauti papildomos informacijos.

Nustatytas mažas ventiliatoriaus greitis.

Nustatyti didesnį greitį.

Filtrai, ventiliatorius ar rekuperatorius yra
nešvarūs.

Išvalyti arba pakeisti filtrus. Išvalyti ventiliatorių ir
rekuperatorių. Žiūrėti skyrių «Techninė priežiūra»,
1 ir 2 punktai.

Darbo ratas yra nešvarus.
Ventiliatoriaus korpusas arba išorinio vėdinimo
gaubto antgalis laisvas.

Išvalyti darbo ratą.
Priveržti ventiliatoriaus varžtus arba išorinį
ventiliacijos gaubtą.

www.ventilation-system.com

SAUGOJIMO IR TRANSPORTAVIMO REIKALAVIMAI
Gamintojo originalioje pakuotės dėžėje laikyti prietaisą sausoje vėdinamoje patalpoje esant aplinkos temperatūrai nuo +5 ˚C (+41 ˚ F)
iki +40˚C (104˚ F).
Saugojimo aplinkoje neturi būti agresyvių garų ir cheminių mišinių, kurie sukelia koroziją, izoliacijos ir sandarinimo deformacijas.
Naudoti tinkamą kėlimo mechanizmą, skirtą tvarkyti ir sandėliuoti, kad būtų išvengta galimybės sugadinti įrenginį.
Laikytis tvarkymo reikalavimų, taikomų konkrečiam krovinio tipui.
Įrenginį galima vežti originalioje pakuotėje bet kokiu transportavimo būdu, jei yra tinkama apsauga nuo kritulių ar mechaninių
pažeidimų.
Pakrovimo ir iškrovimo metu vengti aštrių smūgių, įbrėžimų ar grubių veiksmų.

GAMINTOJO GARANTIJA
Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai po mažmeninės prekybos datos, jei vartotojas laikosi transportavimo, laikymo, montavim o ir
eksploatavimo taisyklių.
Jei įrenginio eksploatavimo metu sutrikimai atsiranda per gamintojo nurodytą garantinį laikotarpį, vartotojas turi teisę pašalinti
gaminio gedimus nemokamai pateikęs gaminį pardavėjui/gamintojui.
Garantinis remontas apima darbą, skirtą gedimų pašalinimui prietaiso eksploatavimo laikotarpiu, siekiant užtikrinti, kad vartotojas
jį naudotų per garantinį naudojimo laikotarpį.
Gedimai pašalinami pakeičiant arba taisant įrenginio sudedamąsias dalis arba pakeičiant visą įrenginį.
Garantijos remontas neapima:
•
Įprastinė techninė priežiūra;
•
įrenginio montavimo / išmontavimo;
•
Įrenginio paleidimo.
Norėdamas pasinaudoti garantiniu remontu, vartotojas turi pateikti įrenginį, vartotojo vadovą su pirkimo datos antspaudu ir p irkimo
patvirtinantį mokėjimo dokumentą.
Įrenginio modelis turi atitikti nurodytą vartotojo vadove.
Susisiekti su pardavėju dėl garantinio aptarnavimo.
Gamintojo garantija netaikoma šiais atvejais:
•
Vartotojas nepateikia įrenginio su visais pristatymo paketais, kaip nurodyta vartotojo vadove, įskaitant pateikimą su
trūkstamomis sudedamosiomis dalimis, kurias anksčiau naudotojas pašalino.
•
Esant įrenginio modelio ir prekės ženklo pavadinimų neatitikimams su informacija, nurodyta įrenginio pakuotėje ir vartotojo
vadove.
•
Vartotojui nesugebėjus laiku užtikrinti įrenginio techninės priežiūros.
•
Esant išoriniams prietaiso korpuso pažeidimams (išskyrus išorinius pakeitimus, reikalingus montuoti) ir vidinių elementų
pakeitimui ar pažeidimui paties vartotojo.
•
Vartotojui perdarius ar kitaip paveikus įrenginio struktūrą.
•
Įrenginio orginalias detales pakeitus kito gamintojo detalėmis.
•
Įrenginį naudojant netinkamai.
•
Vartotojui pažeidus įrenginio montavimo taisykles.
•
Vartotojui pažeidus valdymo taisykles.
•
Įrenginį prijungus prie maitinimo tinklo, kurio įtampa skiriasi nuo nurodytos vartotojo vadove.
•
Sugedus įrenginiui dėl srovės kitimo elektros tinkluose.
•
Bet kuriam asmeniui atlikus įrenginio remonto darbus be gamintojo leidimo.
•
Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui.
•
Atsiradus įrenginio transportavimo taisyklių pažeidimams.
•
Vartotojui pažeidus įrenginio saugojimo taisykles.
•
Esant neteisėtiems veiksmams prieš įrenginį, vykdomiems trečiųjų asmenų.
•
Įreniginį paveikus išorinėms jėgoms (ugniai, potvyniams, žemės drebėjimams, karui, ir t.t).
•
Nesant plomboms, jeigu jos buvo nurodytos vartotojo vadove;
•
Nesugebėjus pateikti vartotojo vadovo su pardavimo datos antspaudu;
•
Nesugebėjus pateikti dokumento, patvirtinančio įrenginio pirkimą.

LAIKYTIS REIKALAVIMŲ, KURIE BŪTINI UŽTIKRINTI ILGALAIKĮ ĮRENGINIO NAUDOJIMĄ.

NAUDOTOJŲ REIKALAVIMAI TURI BŪTI PERŽ IŪRĖ TI TIK PRISTAČ IUS ĮRENGINĮ,
APMOKĖ JIMO DOKUMENTUS IR VARTOTOJO VADOVĄ SU PARDAVIMO DATA.

www.ventilation-system.com
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PRIĖMIMO SERTIFIKATAS
Modelio tipas

Vieno kambario grįžtamosios energijos atgavimo ventiliatorius

Modelis

TwinFresh Comfo

Serijos numeris
Pagaminimo data
Patvirtiname, kad produktas atitinka pagrindinius elektromagnetinės Tarybos direktyvos 2004/108 / EB, 89/336 / EEB ir
žemos įtampos direktyvos 2006/95 / EB, 73/23 / EEB ir CE ženklinimo direktyvos 93/68 esminius saugos reikalavimus / EEB dėl
valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo.
Šis sertifikatas išduodamas atlikus pirmiau minėto produkto mėginių tyrimą.

Kokybės
inspektoriaus
antspaudas

PARDAVĖJO INFORMACIJA
Pardavėjo pavadinimas
Adresas
Telefono numeris
El. paštas
Pirkimo data
Tai patvirtina, kad įrenginys priimtas bei tinkamas naudoti. Garantijos sąlygos yra pripažintos ir
priimtinos.
Pirkėjo parašas
Pardavėjo antspaudas

MONTAVIMO SERTIFIKATAS
Vieno kambario grįžtamosios energijos atgavimo įrenginys TwinFresh Comfo
buvo
prijungtas prie maitinimo tinklo, vadovaujantis šiame vartotojoo vadove pateiktais reikalavimais.
Įmonės pavadinimas
Adresas
Telefono numeris
Montuojančio asmens
vardas, pavardė
Sumontavimo data:

Parašas:
Montuojančios įmonės antspaudas

Įrenginys sumontuotas pagal visų taikomų vietinių ir nacionalinių statinių, elektros ir techninių
taisyklių bei standartų nuostatas. Ventiliatorius veikia kaip numatyta gamintojo.
Parašas:

GARANTINĖ KORTELĖ
Įrenginio tipas
Modelis

Vieno kambario grįžtamosios energijos atgavimo ventiliatorius
TwinFresh Comfo

Serijos numeris
Pagaminimo data
Pardavimo data
Garantinis laikotarpis
Pardavėjas
Pardavėjo antspaudas
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