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4 The power of AIR

Centrala rekuperacyjna RT - 250/400

 1. KONSTRUKCJA I DANE TECHNICZNE

1.1. OPIS PRODUKTU
RT 250 / 400S-EC-RS to centrala wentylacyjna (AHU) zamontowana w do-
datkowej obudowie. Urządzenie przeznaczone jest do wentylacji domów, 
biur, żłobków i innych małych pomieszczeń.
Jednostka Temovex powinna być instalowana w ogrzewanym pomieszcze-
niu, takim jak pomieszczenie kuchenne, pralnia itp.
Standardowa jednostka Temovex składa się z przeciwprądowego wymien-
nika ciepła, 2 wentylatorów, 2 filtrów, nagrzewnicy wtórnej, przepustnicy 
by-pass i układu sterowania.

1.1.1. Obudowa
Obudowa jest wykonana z ocynkowanej blachy z 30mm warstwą pomiędzy 
płytami. Standardowo panele boczne i przednie są białe (lakier proszkowy). 
Drzwi przednie mają pasek magnetyczny, który utrzymuje drzwi zamknięte. 
Od góry jednostka ma podłączenia przewodów.

1.1.2. Filtr, powietrze usuwane
Klasa G3, workowy.

1.1.3. Przepustnica by-passu
Centrala ma automatyczny by-pass, który sprawia, że powietrze omija wy-
miennik ciepła, gdy nie jest to konieczne. Ustawienie by-passu jest korygo-
wane na panelu sterowania.

1.1.4. Wentylator powietrza usuwanego
Energooszczędny wentylator typu EC. Posiada szeroki zakres pracy i pracuje 
w stałym przepływie, który rekompensuje zapchanie filtra. Silnik wentylato-
ra jest dostarczany z zintegrowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, 
które odcina zasilanie i wyłącza wentylator. Reset: wyłączyć silnik wentyla-
tora na około. 1 min.

1.1.5. Wentylator powietrza nawiewanego
Taki sam jak w pkt. 4.

1.1.6. Przeciwprądowy wymiennik ciepła
Bardzo wydajny przeciwprądowy wymiennik ciepła został pierwszy zaprojek-
towany ponad 30 lat temu przez naszych ludzi, i od tego czasu był opraco-
wywany w celu dopasowania go do dzisiejszych potrzeb. Jest on wykonany 
z cienkiej blachy aluminiowej, a powietrze nawiewane i powietrze usuwa-
ne są całkowicie od siebie odseparowane. Jest to ważne w celu uniknięcia 
przenoszenia nieprzyjemnych zapachów i innych zanieczyszczeń z powietrza 
usuwanego na świeże powietrze. Wymiennik ciepła nie ma ruchomych czę-
ści, co eliminuje zużycie.

1.1.7. Filtr powietrza nawiewanego
F7, workowy.

1.1.8. Drzwi inspekcyjne
Podczas czyszczenia wymiennika ciepła lub kontroli odpływu kondensatu, 
drzwi Inspekcyjne są otwarte. (Patrz rozdział " Konserwacja i serwis").

1.1.9. Regulowane stopy
Obudowa posiada regulowane gumowe nóżki.

1.1.10. Odpływ kondensatu
Centrala jest wyposażona w odpływ skroplin w dolnej części urządzenia, 
3/4", który powinien być podłączony do odpływu.

1.1.11. Panel sterowania
Wszystkie ustawienia prędkości wentylatora, dogrzewania, by-pass, itp. wy-
konywane są za pomocą panelu sterowania oraz zintegrowanego systemu 
centrali. Jeśli dodano części opcjonalne do centrali, funkcje te też są usta-
wiane za pośrednictwem panelu sterowania.

1. Drzwi
2. Filtr, powietrze usuwane
3. By-pass
4. Wentylator, powietrze usuwane
5. Wentylator, powietrze nawiewane
6. Przeciwprądowy wymiennik ciepła
7. Filtr, powietrze nawiewane (za 2.)
8. Drzwi inspekcyjne
9. Regulowane stopy
10. Odpływ kondensatu 
11. Sterownik
12. Nagrzewnica wtórna

1.1.12. Nagrzewnica wtórna
Centrala jest wyposażona w elektryczną nagrzewnicę wtórną, o mocy 0,9 
kW. Jako wyposażenie dodatkowe, we wzmocnioną elektryczną nagrzewnicę 
wtórną, 1,8 kW, lub nagrzewnicę wodną (dwa różne rozmiary). Nagrzewnica 
jest zintegrowana z urządzeniem i ustawienia są dokonywane za pośrednic-
twem panelu sterowania.

W przypadku wężownicy wodnej, przyłącza wody są na górnej części urzą-
dzenia, wymiar DN12. Centrala z nagrzewnicą wodną zawiera dwukierunkowy 
zawór i silnik zaworu w przesyłce.
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400

1.2. SCHEMAT DZIAŁANIA - STEROWANIE POWIETRZEM NAWIEWANYM

1.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.13. Chiller / chłodnica wodna (opcjonalnie)

3/8”

1”Ø250

Ø160

340

300

117 11740

VVX Przeciwprądowy wymiennik ciepła
ST1 Siłownik przepustnicy (By-pass)
TFR Filtr powietrza zewnętrznego
GT11 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
GT3 Czujnik temperatury powietrza usuwanego
FF Wentylator powietrza wywiewanego
FFR Filtr powietrza wywiewanego

GT5 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego
TF Wentylator powietrza nawiewanego
EVB Nagrzewnica wtórna, wodna/elektryczna
GT1 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
GT2 Ochrona przeciw przegrzaniu
GT7 Ochrona przeciwzamrożeniowa

System sterowania

powietrze usuwane nawiew

pomieszczenie

powietrze świeże wywiew

GT3

GT11

TFR

M

ST1
VVX

GT1

TF

FF FFR

EVB

GT2
GT7

Wersja elektryczna Wersja wodna (temp. wody 55/450C)

RT 250 RT 400 RT 250 RT 400
Moc znamionowa, jednostka 1034 W 1138 W 134 W 238 W
Moc znamionowa, standardowa nagrzewnica 900 W 1150 W 1500 W
Moc znamionowa, wzmocniona nagrzewnica 1800 W 2000 W 2800 W
Moc znamionowa, wentylatory 2 x 67 W 2 x 119 W 2 x 67 W 2 x 119 W
Napięcie/częstotliwość wejściowa 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Natężenie 10 A 10 A
Filtr, powietrza nawiewanego / usuwanego Workowy F7 / Workowy G3 Workowy F7 / Workowy G3
Waga 100 kg 100 kg
Przyłącze wody - DN12
Klasyfikacja ogniowa A15 A15
Wymiary (WxDxH) 430x620x1900 mm 430x620x1900 mm
Podłączenie przewodów 4 x Ø160 mm 4 x Ø160 mm
Odpływ skroplin 3/4” 3/4”
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
1.4. WYMIARY

1 1

2 2

3 3

4

wersja lewa wersja prawa

Podłączenia:
1. Powietrze usuwane Ø160mm
1. Powietrze nawiewane Ø160mm
1. Powietrze zewnętrzne Ø160mm
1. Powietrze wewnętrzne Ø160mm
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400

 2. OBSŁUGA I STEROWANIE

2.1. PRZEGLĄD
Na kolejnych stronach znajdą Państwo informacje na temat podstawowych 
funkcji, które mogą Państwo dostosowywać do własnych wymagań i życzeń. 
System sterowania urządzenia optymalizuje swoją pracę w zależności od 
ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.

2.2. EKRANY MENU, STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ
Podręcznik pokazuje menu mniej więcej w taki sam sposób, jak pojawiają 
się na terminalu. Jeśli możliwe są przejścia między różnymi menu, są one 
pokazane w instrukcji. W niektórych przypadkach po każdej sekcji wyświetla-
ne są dodatkowe informacje o menu. Spacer po menu zaczyna się od menu 
głównego poniżej.

2.1.2. Menu systemu
Ustawienia i status centrali można sprawdzić, przewijając ekrany menu. 
Niektóre parametry i ustawienia można zmienić. Podstawowych konfigura-
cji systemu nie można zmienić bez autoryzowanego kodu dostępu (poziom 
technika).
Jeśli przez 25 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, system automa-
tycznie powróci do ekranu głównego centrali.
Gdy do zalogowania zostanie użyty kod dostępu, system wyloguje się auto-
matycznie po upływie 25 minut.

2.1.3. Jak zmienić wartości i ustawienia
Żółta dioda LED miga w menu, w których użytkownik może dokonać 
zmian(patrz strona 6).
Jeśli naciśniesz OK, zmienny parametr będzie migał. Zmiany są wprowadza-
ne za pomocą przycisków strzałek w górę lub w dół.
Poruszaj się między pozycjami na boki za pomocą przycisków strzałek 
w prawo i w lewo. Gdy pojawi się żądana wartość, potwierdź OK.
Kursor automatycznie wskazuje następną zmienną, którą można dostoso-
wać w tym menu.

2.1.1. Główny ekran jednostki sterującej

Proszę pamiętać, że:
W menu w zakresie ogrzewania i chłodzenia, w którym masz 
możliwość dokonywania zmian, tryb automatyczny umożliwia 
zoptymalizowaną pracę. Jeśli wybierzesz ręczne ustawienie 
On lub Off, spowoduje to unieważnienie ustawień automa-
tycznych.

!

GÓRA

DÓŁ

PRAWO 

LEWO 

POTWIERDZENIE 

ALARM 

POPRAW/COFNIJ

OK

C

       Alarm

Migający
Istnieje jeden lub kilka alarmów,
które nie zostały potwierdzone.

Niemigający
Istnieje jeden lub kilka alarmów,
które zostały potwierdzone,
ale nierozpatrzone.

       Ustawienie
Migający

Użytkownik, w tym menu, może
regulować ustawienia.

Niemigający
Ustawienia nie mogą być
regul owane przez użytkownika.

REC TEMOVEX
Tryb: Normalny 
Grzanie 100%
Temp. : 20.00C     ↓

Temperatura      ↑
Tryb
Wejścia/wyjścia
► Manual/Auto

► Temperatura    ↑
Tryb
Wejścia/wyjścia
Manual/Auto

Wejścia/wyjścia  ↑
Manual/Auto
► Historia alarmów
Załaduj ustawienia

Temperatura      ↑
► Tryb
Wejścia/wyjścia
Manual/Auto

Manual/Auto      ↑
Historia alarmów
► Załaduj ustawie...  
Autoryzacja

Temperatura      ↑
Tryb
► Wejścia/wyjścia
Manual/Auto

Manual/Auto       ↑
Historia alarmów
Załaduj ustawienia  
► Autoryzacja

Wersja
Wersja:1.3-0-03
Numer ID: 13261274
14:02:18 08:02

Wybierz język
Angielski

Adres:
PLA: 254
ELA:30

Temperatura,
ciąg dalszy str. 8

Tryb,
ciąg dalszy str. 8

Wejścia/Wyjścia,
ciąg dalszy str. 8

Manual/Auto,
ciąg dalszy str. 8

Historia alarmów,
ciąg dalszy str. 8

Ładowanie ustawień,
ciąg dalszy str. 8

Autoryzacja,
ciąg dalszy str. 8



8 The power of AIR

Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
2.2.1. Menu główne
Tryb pokazuje aktualny tryb wentylatora. Urządzenie może pracować w róż-
nych trybach, w zależności na przykład od temperatury i poleceń wydawa-
nych do urządzenia. Dostępne tryby to Stop, Niski, Normalny, Wzmocnienie, 
Maksimum, Tryb kuchenny, Tryb pieca, Nocne chłodzenie, Odszranianie, ECO, 
Pożar, ECO2 i Tryb bezpieczny. Więcej informacji można znaleźć pod różnymi 
nagłówkami tego podręcznika.
Status pokazuje aktualny poziom ogrzewania lub chłodzenia. Dostępne try-
by to Ogrzewanie xx%, By-pass xx% i Chłodzenie xx%. Jeśli wszystkie po-
kazują poziom 0%, jednostka pokazuje ------ 0%. Temp pokazuje aktualnie 
ustawioną temperaturę.

* Menu temperatury przeciwzamrożeniowej jest dostępne tylko gdy jest podłączona i skonfigurowana nagrzewnica wodna

*

* *

*

2.3. TEMPERATURA

2.3.1. Temperatury
Temperatura zewnętrzna jest mierzona na wlocie powietrza w pobliżu cen-
trali. Temperatura może nieznacznie różnić się od rzeczywistej temperatury 
zewnętrznej, w zależności od długości kanału, izolacji itp. 
Temperatura powietrza nawiewanego jest mierzona w kanale powietrza na-
wiewanego, zwykle około jednego metra od centrali. Powietrze nawiewane 
to świeże powietrze, które - po ewentualnym podgrzaniu - jest wtłaczane 
do pomieszczenia.
Temperatura powietrza wywiewanego jest mierzona w pobliżu centrali. Po-
wietrze wywiewane to powietrze, które opuszcza pomieszczenie i wraca do 
centrali, gdzie oddaje się ciepło.
Temperatura powietrza wyrzutowego jest mierzona blisko centrali. Powie-
trze wyrzutowe opuszcza centralę i jest odprowadzane poza dom. 
Temperaturę w pomieszczeniu mierzy się za pomocą zewnętrznego czujnika 
umieszczonego w odpowiednim miejscu w mieszkaniu / domu.
Temperatura ochrony przed zamarzaniem używana jest tylko przy podgrze-
waniu wody i pokazuje temperaturę wody powrotnej z nagrzewnicy. Aby 
zapobiec zamarznięciu nagrzewnicy wodnej, centrala zatrzyma się, jeśli tem-
peratura wody będzie zbyt niska.

2.2.2. Wersja
Pokazuje aktualną wersję programu i numer seryjny elektroniki. Wyświetlana 
jest aktualna data i godzina, którą można zmienić tutaj.

2.2.3. Wybór języka
Wybierz szwedzki, angielski lub polski.

2.2.4. Adres
Pokazuje adres do urządzenia. Możliwe do zmiany.

2.3.2. Regulacja ECO
Regulacja ECO. jest używany tylko z regulacją powietrza wywiewanego i 
regulacją pomieszczenia, i daje zakres temperatur, w którym ogrzewanie i 
chłodzenie są wyłączone.
Przykład: regulacja ECO 2 stopnie i ustawiona temperatura na 20 stopni 
oznacza, że ogrzewanie i chłodzenie zostaną wyłączone od 18 do 22 stopni. 
Regulacja ECO jest aktywowana, gdy włączona jest funkcja ECO.

2.3.3. Funkcja sterowania
To, co jest wyświetlane w menu temperatury, zależy od wybranej funkcji 
sterowania. Do wyboru są cztery funkcje sterowania, w zależności od zasto-
sowania: a) sterowanie powietrzem nawiewanym, b) kaskadowe sterowanie 
powietrzem wywiewanym, c) kaskadowe sterowanie pomieszczeniem oraz 
d) regulacja powietrza nawiewanego z kompensacją zewnętrzną.
Aby ustawić temperaturę i odczyt, wybierz kolumnę odpowiadającą twojej 
konfiguracji.
a) sterowanie powietrzem nawiewanym b) sterowanie powietrzem wywie-
wanym c) sterowanie pomieszczeniowe d) Regulacja powietrza nawiewane-
go z kompensacją zewnętrzną

Temp. PN
Aktualna: 25,1 0C
Wartość zadana: 25 0C
   ↓

Temp. p. zamr.          ↑
Akt: 8,5 0C

Temp. PZ                   ↑
Akt: 15,5 0C

                                ↓

Temp. PW                 ↑
Akt: 20,1 0C
                                      
   ↓

Temp. PU                  ↑
Akt: 11,5 0C

                                ↓

Temp. PW                 ↑
Akt: 20,1 0C
Wartość zadana: 20 0C
Regulacja ECO: 2    0C↓

Temp. PU                  ↑
Akt: 11,5 0C

                                ↓

Temp. PZ                  ↑
Akt: 15,5 0C

   ↓

Temp. p. zamr.           ↑
Akt: 8,5 0C

Temp. PN                  ↑
Akt: 25,5 0C

   ↓

Temp. PW                 ↑
Akt: 20,1 0C

                                ↓

Temp. pom.               ↑
Akt: 20,1 0C
Wartość zadana: 20 0C
Regulacja ECO: 2      

Temp. PU                  ↑
Akt: 11,5 0C

                                ↓

Temp. PZ                  ↑
Akt: 15,5 0C

   ↓

Temp. p. zamr.           ↑
Akt: 8,5 0C

Temp. PN                  ↑
Akt: 25,5 0C

   ↓

Temp. PW                 ↑
Akt: 20,1 0C

                                ↓

Temp. PZ                   ↑
Temp. naw.
Akt: 20,1 0C zadana   →
Nast. komp: 12.0 0C    ↓

Temp. p. zamr.           ↑
Akt: 8,5 0C

Temp. PN                  ↑
Akt: 25,5 0C

   ↓

Temp. PW                  ↑
Akt: 20,1 0C

   ↓

Temp. PU                  ↑
Akt: 11,5 0C

                                ↓

Nast. komp. zewn.
-20 0C = 25 0C
-15 0C = 24 0C
-10 0C = 23 0C            ↓

Nast. komp. zewn.      ↑
-5 0C = 23 0C
0 0C = 22 0C
5 0C = 21 0C               ↓

Nast. komp. zewn.      ↑
10 0C = 18 0C
15 0C = 12 0C         
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
2.4. TRYB PRACY
W menu trybu można zmienić tryb pracy wentylatorów. Można ustawić datę i godzinę oraz skonfigurować zegar.

► Sterowanie
wentylatorem
Timer

Sterowanie
wentylatorem
► Timer

Sterowanie
wentylatorem
Tryb: Auto

Czas: 05:59
Data: 14:02:25
Dzień: Środa
Czas letni/zimowy     ↓

Aktywacja Timera:     ↑ 
Nie
Sterowanie Timera:
ECO

Terminarz
► Terminarz wakacyjny

Dostosowanie zegara
Automatycznie dla
czasu letniego: Tak

► Terminarz
Terminarz wakacyjny

Poniedziałek:  
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00
   ↓

Wakacje (mm:dd)      
1: 01-01 – 01-01
2: 01-01 – 01-01
3: 01-01 – 01-01          ↓

Wtorek:   ↑
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00

Wakacje (mm:dd)      ↑
4: 01-01 – 01-01
5: 01-01 – 01-01
6: 01-01 – 01-01          ↓

Czwartek:  ↑
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00
   ↓

Wakacje (mm:dd)      ↑
10: 01-01 – 01-01
11: 01-01 – 01-01
12: 01-01 – 01-01         ↓

Niedziela:  ↑
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00
   ↓

Wakacje (mm:dd)      ↑
19: 01-01 – 01-01
20: 01-01 – 01-01
21: 01-01 – 01-01         ↓

Środa:   ↑
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00
   ↓

Wakacje (mm:dd)      ↑
7: 01-01 – 01-01
8: 01-01 – 01-01
9: 01-01 – 01-01          ↓

Sobota:   ↑
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00
   ↓

Wakacje (mm:dd)      ↑
16: 01-01 – 01-01
17: 01-01 – 01-01
18: 01-01 – 01-01         ↓

Piątek:   ↑
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00
   ↓

Wakacje (mm:dd)      ↑
13: 01-01 – 01-01
14: 01-01 – 01-01
15: 01-01 – 01-01         ↓

Wakacje ogólne:  ↑
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00

Wakacje (mm:dd)      ↑
22: 01-01 – 01-01
23: 01-01 – 01-01
24: 01-01 – 01-01        

Poniedziałek - Wtorek:
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00

Sobota → Święto:
okres 1: 08:00 - 17:00
okres 2: 08:00 - 17:00
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2.4.1. Regulacja wentylatorów

 ∙ Auto: zapewnia zoptymalizowaną funkcję. Temperatura jest automa-
tycznie kontrolowana zgodnie z wewnętrznymi i zoptymalizowanymi 
algorytmami urządzenia.

 ∙ Min. przepływ: system jest zmuszony do korzystania z minimalnego 
przepływ powietrza.

 ∙ Zwiększony przepływ: system jest zmuszony do zwiększenia przepły-
wu powietrza. Przydatne przy konieczności szybkiego przewietrzenia 
budynku

 ∙ Max. przepływ: system działa przy maksymalnym przepływie powie-
trza.

 ∙ Off: Wszystkie wentylatory są wyłączone.
 ∙ Cztery inne tryby są dostępne, jeśli funkcje te są zainstalowane i skon-

figurowane. (Można wybrać te tryby, nawet jeśli funkcja nie jest skon-
figurowana, ale system powróci do wcześniejszego wyboru po kilku 
sekundach. 

 ∙ Tryb kominkowy: Ten tryb należy stosować, gdy piec / kominek jest 
używany. Wentylator nawiewny pracuje z większą prędkością niż wen-
tylator wyciągowy, aby zrekompensować powietrze.

 ∙ Tryb kuchenny: Użyj tego trybu, gdy wentylator kuchenka pracuje. Wen-
tylator nawiewny pracuje z większą prędkością niż wentylator wycią-
gowy, aby zrekompensować powietrze. Tryb kuchenny można również 
uruchomić za pomocą zewnętrznego przełącznika, jeśli został podłą-
czony do jednego z wejść zewnętrznych na bloku zacisków.

 ∙ ECO: Nadaje się do korzystania, gdy nikogo nie ma w domu. Wentylato-
ry przechodzi do minimalnego przepływu, ale zwiększa się do normal-
nego przepływu, gdy istnieje zapotrzebowanie na wyższą temperaturę. 
Zadana temperatura zostanie automatycznie obniżona do wartości 
ECO.

 ∙ Pożar: Stosowany przede wszystkim przy testowaniu funkcji pożaru. 
Wentylator nawiewny zatrzymuje się w tym samym czasie, a wentyla-
tor wyciągowy pracuje przy maksymalnej prędkości.

2.4.2. Ustawienia timera

 ∙ Zegar i czas letni/zimowy: Zegar można ustawić, a zmiana między cza-
sem letnim i zimowym może odbywać się automatycznie.

 ∙ Uruchomienie timera: Timer jest włączany w momencie dostawy i pod-
łączony do funkcji Min. Przepływ. Jeśli minutnik jest wyłączony, to tak-
że ustawione czasy i harmonogramy świąteczne

 ∙ Kalendarz: Można ustawić dwa okresy dziennie. Uwaga! Aby włączyć 
licznik czasu, na przykład od poniedziałku 20:00 do wtorku 06:00, usta-
wienia powinny wynosić poniedziałek na 2: 20:00 - 24:00 i we wtorek 
na 1: 00:00 - 06:00. Aby powtarzać tę samą porę każdego dnia tygodnia, 
użyj funkcji od poniedziałku do piątku. Jeśli chcesz mieć ten sam czas 
w soboty, niedziele i wszystkie święta (określone w ustawieniach świą-
tecznych), użyj funkcji makro Sobota - Święto. Istnieje osobne menu dla 
harmonogramów świątecznych.

 ∙ Wakacje: Można zaprogramować do 24 oddzielnych okresów wakacyj-
nych na cały rok. Okres wakacyjny może składać się z następujących 
po sobie dni, od 1 do 365. Data jest zapisana: MM: DD. (Ważne jest, aby 
ustawić przedział czasowy od 00:00 jednego dnia do 00:00 następnego 
dnia. Na przykład 6 czerwca zostanie zapisane 6:06 - 06:07.) Jeśli ten 
konkretny dzień przypada w okresie wakacyjnym, system użyje harmo-
nogramu „Wakacje”.

2.5.1. Status wejść analogowych
Tutaj wyświetlane są wszystkie aktualne temperatury.
Temperatura pokojowa jest wyświetlana tylko wtedy, gdy skonfigurowano 
sterowanie pokojowe.
Temperatura zamarzania jest wyświetlana tylko wtedy, gdy skonfigurowano 
nagrzewnicę wodną.
UAI3 wyświetla skorygowaną wartość zadaną, jeśli jako opcję wybrano 
TG-R4.

2.5.2. Status wejść cyfrowych
„Nieaktywny” oznacza, że wejście nie jest używane (nic nie jest skonfiguro-
wane dla wejścia).
„On” oznacza 24 V na wejściu, a funkcja skonfigurowana na wejściu jest ak-
tywna.
„Wył.” Oznacza 0 V na wejściu, a funkcja skonfigurowana na wejściu nie jest 
aktywna.
Wejścia alarmowe mogą mieć status Ok lub Alarm. 

2.5. WEJŚCIA/WYJŚCIA
W tym menu można sprawdzić status każdego wejścia i wyjścia.
Możliwe jest również skalibrowanie czujników w tym menu.

► Wejścia analogowe
Wejścia cyfrowe
Wyjścia analogowe
Wyjścia cyfrowe

Wejścia analogowe
► Wejścia cyfrowe
Wyjścia analogowe
Wyjścia cyfrowe

AI1 OB temp 10.0 0C
AI2 SA temp 20.0 0C
AI3 EA temp 21.3 0C
AI4 EXT temp 14.0 0C        ↓

DI1 AHU On/Off: On
DI2 Nie aktywne: Off
DI3 Nie aktywne: Off
          ↓

UAI1 Temp. pom. 10.0 0C    ↑
UAI2 Temp. p. zamr. 12.0 0C
UAI3 TG-R4. 0.5 0C

DI4 SA wentylator: Ok      ↑
DI5 EA wentylator: Ok
DI6 Nie aktywne: Off
DI7 Przegrzanie p: Ok        ↓

DI8 Filtr Ala: Ok          ↑



11www.venture.pl

Centrala rekuperacyjna RT - 250/400

2.6. RĘCZNE/AUTO

Regul. PN
Auto
Ręczne wyjście: 0
                                      ↓

Chłodnica                       ↑
Auto
Ręczne wyjście: 0
         ↓

Went. PN                        ↑
Auto
Ręczne wyjście: 0
                                      ↓

ULS/OD przepustnica      ↑
Auto
Ręczne wyjście: 0
         ↓

Went. PW                       ↑
Auto
Ręczne wyjście: 0
                                      ↓

KAVK                              ↑
Auto
Ręczne wyjście: 0
         ↓

Nagrzewnica                   ↑
Auto
Ręczne wyjście: 0
                                      ↓

Pompa obiegowa            ↑
Nagrzewnica: Auto
                                   
          ↓    

Nagrzewnica wstępna     ↑
Auto
Ręczne wyjście: 0
                                      ↓

Pompa obiegowa            ↑
Nagrzewnica: Auto
                                   
         ↓    

BP/Przepustnica BP        ↑
Auto
Ręczne wyjście: 0
         ↓

Przepustnica pożar.         ↑
Auto
                                   
         ↓   

Timer filtra                      ↑
Interwał: 12msc
Przypomnienie: 10msc
Wyzerować: nie 

2.5.3. Stan wyjść analogowych
Wyświetlane jest bieżące napięcie na wyjściu.

2.5.4. Stan wyjść cyfrowych
„On” oznacza, że wyjście jest aktywne, a „Off” w konsekwencji, że wyjście nie 
jest aktywne

2.5.5. Kalibracja czujników temperatury
Wartości czujników można regulować w górę lub w dół. (Ustaw wartość prze-
sunięcia). Na przykład stary wspólny termometr można zsynchronizować 
z temp. Centrali. Podaj różnicę tutaj, a pokażą to samo.

W trybie ręcznym / automatycznym możliwe jest ręczne sterowanie wieloma 
funkcjami, co jest bardzo przydatne podczas procesu uruchamiania i rozwią-
zywania problemów.

Dostępne menu są pokazane tutaj. Nie można skonfigurować wszystkich 
funkcji jednocześnie, ponieważ nie ma wystarczającej liczby dostępnych 
wyjść. Ponadto niektóre funkcje nie są potrzebne w aplikacji.

Jeśli wyjście sterowane jest ręcznie, oznacza to, że normalna regulacja nie 
działa. Dlatego alarm zostanie wygenerowany, gdy tylko wyjście zostanie 
zmienione na cokolwiek innego niż Auto.

2.6.1. Regulator powietrza nawiewanego
Moc wyjściową regulatora powietrza nawiewanego można regulować ręcznie 
w zakresie 0–100%. Dane wyjściowe z regulatora temperatury będą wyświe-
tlane, jeśli będzie w trybie automatycznym.
 
2.6.2. Wentylatory, przepustnica by-pass, ogrzewanie 
i chłodzenie
Moc wyjściową wentylatorów, nagrzewnicy, przepustnicy by-passu i chło-
dzenia można regulować ręcznie w zakresie 0–100%. Rzeczywista pozycja 
przepustnicy by-passu jest wyświetlana w menu.

2.6.3. Wyjścia cyfrowe
Wszystkim skonfigurowanym cyfrowym sygnałom wyjściowym, takim jak 
ULS, KAVK, CP itp., Można przypisać wartość Auto, On lub Off (lub podobne 
słowo wskazujące dwa możliwe poziomy sygnału cyfrowego).

2.6.4. Timer filtra
Licznik czasu filtra jest tutaj administrowany. Odstęp między zmianami fil-
trów można ustawić od 6 do 18 miesięcy. To menu pokazuje, ile miesięcy 
pozostało do wymiany filtrów. Nie zapomnij zresetować timera po zmianie 
filtrów (nawet jeśli filtry zostaną zmienione wcześniej niż oczekiwano).

Wejścia cyfrowe
Wyjścia analogowe
► Wyjścia cyfrowe
Kalibracja czujników

Wejścia analogowe
Wejścia cyfrowe
► Wyjścia analogowe
Wyjścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe
Wyjścia analogowe
Wyjścia cyfrowe
► Kalibracja czujników

DO1 BP otwarcie: On
DO2 BP zamknięcie: Off
DO3 PWM grzanie: Off
DO4 Suma alarmów: Off   ↓

AO1 SA wentylator: 5.0 V
AO2 EA wentylator: 5.0 V
AO3 Nagrzewnica: 10.0 V
AO4 Chłodnica: 0.0 V

AI1: 18.3 0C K: 0.0
AI2: 24.6 0C K: 0.0
AI3: 23.2 0C K: 0.0
AI4: 13.3 0C K: 0.0            ↓

DO5 CP nagrzewnica: Off  ↑
DO6 KAVK: Off
DO7 ULS: On

UAI1: 24.7 0C K: 0.0           ↑
UAI2: NaN 0C K: 0.0
UAI3:        0C K:
UAI4:        0C K:
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2.7. ALARM
Wszystkie bieżące alarmy i status można zobaczyć, naciskając czerwony 
przycisk. 

W tym menu alarmy mogą być potwierdzane, blokowane lub odblokowywa-
ne (zezwalaj na alarm).

Istnieją 2 rodzaje alarmów: alarmy A i C. Alarmy A nie znikają, dopóki nie 
zostaną naprawione i potwierdzone. Alarmy C są alarmami wewnętrznymi 
i znikają automatycznie, gdy tylko zniknie przyczyna alarmu.

Niektóre usterki powodują natychmiastowe zatrzymanie urządzenia, ponie-
waż dalsza praca byłaby niebezpieczna.

Potwierdzony alarm, który nie został jeszcze rozwiązany, pozostaje w menu 
jako potwierdzony. Znika z menu po usunięciu usterki.

2.7.1. Historia alarmów
Wyświetlanych jest 21 ostatnich alarmów. Możesz zobaczyć, kiedy alarm się 
uruchomił, kiedy został potwierdzony i / lub zwrócony i tak dalej.
W tym menu nie można potwierdzić ani zablokować żadnych alarmów.

Możliwe jest zablokowanie alarmu i kontynuowanie działania urządzenia.

Uwaga:
Nie rób tego, chyba że naprawdę wiesz, co robisz, ponieważ 
może to być niebezpieczne, a w najgorszym przypadku uszko-
dzić zarówno jednostkę, jak i mienie.

Każde menu

Powrót do porzedniego menu

!

OK

Błąd czujnika OD

28 luty 15:20 Klasa: A
                                     ↓

28 luty 15:20 Klasa: A      ↑
Przeg. nagrzew. ele. 

Aktywowany                   ↓

Przeg. nagrzew. ele.       ↑

28 luty 15:20 Klasa: A

28 luty 15:20 Klasa: A      ↑
Przeg. nagrzew. ele. 

Potwierdzony                 ↓

Przeg. nagrzew. ele. 

► Potwierdź
Blokuj

Alarmy A Alarmy C
Błąd czujnika Temp. PZ Kontroler PN manualny
Błąd czujnika Temp. PN Manualna obsługa wentylatora PN
Błąd czujnika Temp. PW Manualna obsługa wentylatora PW
Błąd czujnika Temp. PU Manualna obsługa grzałki
Błąd czujnika Temp. Pokojowej Manualna obsługa obejścia
Błąd czujnika Temp. p. zamrożeniowego Manualna obsługa agregatu
Alarm zamrażania P. Manualna obsługa ULS (klapy powietrza zewnętrznego)
Awaria wentylatora nawiewnego Manualna obsługa KAVK (kocioł kondensacyjny)
Awaria wentylatora wyciągowego Manualna obsługa ogrzewania P1
Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej Manualna obsługa chłodzenia P1
Filtruj alarm Int. awaria baterii
Ochrona filtra
Alarm klapy przeciwpożarowej
Alarm przeciwpożarowy
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2.8. ŁADOWANIE USTAWIEŃ
Wcześniej zapisane ustawienia są ładowane z powrotem do DUC tutaj.
Jeśli nic nie zostało zapisane, obowiązują standardowe ustawienia.
Wszystkie ustawienia oprócz daty i godziny zostaną załadowane.

2.9. AUTORYZACJA
W tym miejscu autoryzowany technik może zalogować się, aby dostosować 
system i, w razie potrzeby, zmienić parametry.

2.10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

2.10.1. Panel sterowania – Easy (nr art. Q100446)

Panel zdalny - Easy (TG-R4) ma czujnik temperatury i pokrętło nastawy.
Jednostka jest używana jako czujnik pokojowy z możliwością regulacji war-
tości zadanej w ramach zaprogramowanych limitów.
Normalną wartość zadaną ustawia się na wyświetlaczu jednostki wentyla-
cyjnej. Tę wartość zadaną można później przesunąć o kilka stopni w górę lub 
w dół na panelu zdalnym - łatwe.
Ustawiona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu jednostki wentylacyj-
nej.
Panel zdalny - Easy ma analogową transmisję danych do centrali wentyla-
cyjnej.

2.10.2. Panel sterowania – bez wyświetlacza (nr art. Q10040)

Panel zdalny - bez wyświetlacza ma czujnik temperatury i pokrętło nastawy.
Jednostka jest używana jako czujnik pokojowy z możliwością regulacji war-
tości zadanej w ramach zaprogramowanych limitów.
Panel zdalny - Bez wyświetlacza ma takie same funkcje jak Panel zdalny 
- Easy, ale współpracuje z danymi szeregowymi (RS485) w jednostce wen-
tylacyjnej.

2.10.3. Panel sterowania – z wyświetlaczem (nr art. Q101299)

Panel zdalny - z wyświetlaczem jest najbardziej zaawansowanym pa-
nelem zdalnym. Ma czujnik temperatury, który można wykorzystać jako 
czujnik pokojowy. To urządzenie ma wyświetlacz i przyciski, które po-
zwalają zobaczyć różne temperatury i ustawić je. Można także zmienić 
prędkość wentylatora i zobaczyć wiele innych informacji. Oprócz tego 
w zestawie znajduje się przycisk „wyjazd”.

Wyłącz

Symbol
wentylatora

Prędkość
wentylatora

W domu

Temperatura

Otwarty
by-pass

Kuchnia/piec

Symbol
nastawy

Symbole
zewn./wewn.
temperatury

Przyciski ustawień

Przycisk nawigacji

Ładowanie Zapisywanie
Ustawienia:
Nie

►  Zaloguj Zaloguj
Hasło: ****
Obecny poziom: Brak
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Wyświetlanie nastawy temperatury
Gdy przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlana jest 
wartość zadana, a symbol temperatury wewnętrznej i symbol domu świecą.

Zmiana nastawy temperatury
Naciśnij przycisk nawigacyjny jeden raz, a symbol wartości zadanej zacznie 
migać. Można teraz zmienić wartość zadaną za pomocą przycisków usta-
wień. Wartość jest zapisywana przez naciśnięcie przycisku nawigacyjnego 
lub jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Wyświetlanie aktualnej temperatury
Naciśnij przycisk nawigacyjny jeszcze raz (w ciągu 10 sekund), a symbol na-
stawy zostanie wyłączony. Symbol temperatury wewnętrznej zacznie migać, 
a na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość. W tym momencie przyciski 
ustawień nie mają żadnej funkcji. Gdy przez 10 sekund nie zostanie naciśnię-
ty żaden przycisk, wyświetlacz ponownie pokaże nastawę.

Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
Naciśnij przycisk nawigacyjny jeszcze raz (w ciągu 10 sekund), a symbol tem-
peratury wewnętrznej zostanie wyłączony. Symbol temperatury zewnętrz-
nej zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi się temperatura zewnętrzna. 
W tym momencie przyciski ustawień nie mają żadnej funkcji. Gdy przez 10 
sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz ponownie po-
każe nastawę.

Prędkość wentylatorów
Naciśnij jeszcze raz przycisk nawigacji (w ciągu 10 sekund), a symbol wen-
tylatora, symbol prędkości wentylatora oraz MAN lub AUTO zaświecą się. 
Symbol wentylatora zaczyna migać, a prędkość wentylatora można zmie-
nić na żądaną pozycję (min., normalny, zwiększony lub maks.) za pomocą 
przycisków ustawień. Pozycje odpowiadają możliwym ustawieniom w menu 
wyboru TRYB na głównym ekranie. Zmiana dokonana na zdalnym pane-
lu będzie również widoczna na ekranie głównym. Symbol MAN informuje, 
że urządzenie działa w innym trybie niż AUTO.

Jednostka może pracować z prędkością wentylatora pomiędzy minimalną a 
normalną lub pomiędzy normalną a doładowaniem, z powodu trybu dołado-
wania lub bezpiecznego. Symbol prędkości wentylatora pokazuje aktualny 
tryb wentylatora w następujący sposób:

Jeśli urządzenie zostało przełączone w tryb ręczny na głównym ekranie, 
nic się nie stanie z prędkością wentylatora, jeśli spróbujesz go zmienić na 
zdalnym panelu. Symbole w menu MODE zarówno na zdalnym panelu, jak 
i na głównym ekranie zmienią się, ale prędkość wentylatorów nie zmieni 
się, dopóki nie przejdziesz z trybu ręcznego do AUTO na głównym ekranie. 
Nowe ustawienia zostaną zapisane po naciśnięciu przycisku nawigacji lub 
gdy przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Główny wyświe-
tlacz ponownie pokazuje wartość zadaną.

Kuchnia/Piec
Symbol Kuchnia / Piec zaświeci się, gdy urządzenie zostanie ustawione w 
trybie pieca lub w kuchenny

Poza domem/ECO tryb
Naciśnięcie przycisku „poza domem” spowoduje wyłączenie symbolu „w 
domu”, a urządzenie przejdzie w tryb ECO. Wyłącz tryb ECO, ponownie na-
ciskając. Funkcja wymaga skonfigurowania ECO na głównym wyświetlaczu.

Chłodzenie 
Symbol chłodzenie zaświeci się, jeśli chłodzenie jest skonfigurowane na 
głównym wyświetlaczu, a zawór chłodzenia jest otwarty> 0%

Grzanie
Symbol grzania zapali się, jeśli regulator wskaże > 0% ciepła.

Alarm
Symbol alarm zapali się, jeśli pojawią się niepotwierdzone alarmy.

Off
WYŁ. zaświeci się, jeśli urządzenie zostanie wyłączone.

Prędkość wentylatora zero żadne pole nie jest zapalone

< Tryb normalny
pole znajdujące się najbardziej na 
lewo jest podświetlone

= Tryb normalny
dwa pola znajdujące się najbardziej 
po lewej stronie są podświetlone

> Tryb normalny,
ale <= tryb doładowania

trzy skrajnie lewe pola są podświe-
tlone

= Tryb maksymalny wszystkie pola są zapalone
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400

 3. SERWIS

3.1. CZYSZCZENIE
Dla uzyskania jak najlepszej wydajności i długiego życia, centrala powinna 
być utrzymywana w czystości. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, w jaki 
sposób oczyścić wentylatory i wymiennik ciepła.

3.2. WYMIANA FILTRÓW
Istnieją dwa filtry w urządzeniu: filtr powietrza usuwanego/wywiewanego 
i filtr powietrza nawiewanego (świeżego powietrza).
Oba filtry należy wymieniać co najmniej raz w roku, a częściej, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Nie myj filtrów, ale wymień je na nowe.
Aby kupić nowe filtry, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą 
w swoim kraju lub zamów na www.venture.pl lub www.rec-indovent.se.

3.5. CZYSZCZENIE SYSTEMU PRZEWODÓW
Przewody powietrza wywiewanego - a czasami przewody powietrza na-
wiewnego - mogą wymagać czyszczenia w długich odstępach czasu. Kurz i 
brud może pogorszyć zdolności centrali jeśli nie jest usuwany.
Autoryzowane osoby czyszczące instalacje powinny przeprowadzać czysz-
czenie. Jednak moża łatwo samodzielnie oczyścić część przewodu, który jest 
blisko nawiewników.
Zdejmij nawiewnik. Użyj odkurzacza lub odpylacza do czyszczenia wewnętrz-
nej części kanału tak daleko, jak można sięgnąć. Zamontować nawiewnik, 
upewniając się, że ustawienie nie zostanie zmienione.

3.6. CZYSZCZENIA WYMIENNIKA CIEPŁA
 ∙ Wyłącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika,
 ∙ Otwórz drzwiczki jednostki (1),
 ∙ Zdjąć obie osłony (4 i 5) i zdjąć oba wentylatory (patrz wyżej),
 ∙ Otworzyć drzwiczki kontrolne (8),
 ∙ Usuń czerwoną wtyczkę na spodzie urządzenia, spust kondensatu (10),
 ∙ Wymiennik ciepła przepłukać gorącą wodą,

 ∙ Wkręcić czerwony korek (10),
 ∙ Założyć pokrywę rewizyjną (8),
 ∙ Zamontuj wentylatory w odwrotnej kolejności (4, 5),

3.7. KONTOLA ODPŁYWU KONDENSATU
 ∙ Otwórz drzwi jednostki (1),
 ∙ Otworzyć drzwiczki (8) w dolnej części obudowy,
 ∙ Upewnij się, że drenaż nie jest zablokowany. Można to zrobić poprzez 

wylewanie wody w dolnej części urządzenia,

 ∙ Jeśli odpływ jest zacięty, spróbuj usunąć przeszkodę. W razie potrzeby 
wezwać hydraulika,

 ∙ Zamontować drzwiczki,
 ∙ Zamknąć drzwi urządzenia.

Po roku na zewnątrz wlotu powietrza powinien być sprawdzany. Upewnij się, 
czy nie jest zatkany przez przykładowo liście, śnieg lub lód.

Środek do odtłuszczania może być wymagany, jeżeli wymiennik ciepła jest 
bardzo brudny.

3.4. CZYSZCZENIE NAWIEWNIKÓW
Nawiewniki muszą być regularnie czyszczone, aby utrzymać prawidłową 
wentylację. Użyj suchej szmatki i / lub małego pędzelka, aby dotrzeć do wnę-
trza otworu dyfuzora. Może również być zdjęty, jeżeli sprawia, że czyszczenie 
jest łatwiejsze. Użyj suchej szmatki do usunięcia ewentualnych zabrudzeń 
w suficie wokół urządzenia.

(Numery - patrz str. 4)
 ∙ Odetnij zasilanie za pomocą głównego wyłącznika,
 ∙ Otwórz drzwi jednostki (1),
 ∙ Zdjąć płytę pokrywy (2),
 ∙ Chwycić filtr (2) lub zacisku między torbami. Naciśnij przednią część 

do tyłu, w dół,
 ∙ Filtr powietrza nawiewanego (7) znajduje się za wewnętrzną płytą, 

za filtrem powietrza usuwanego. Wyjąć filtr,
 ∙ Oczyść powierzchnie w razie potrzeby,
 ∙ Załóż nowe filtry w odwrotnej kolejności,
 ∙ Zamontować płyty pokrywy,
 ∙ Zamknąć drzwi urządzenia,
 ∙ Włącz zasilanie.

Urządzenie działa nawet wtedy, gdy filtry są brudne, ale wydajność jest 
mniejsza, zwiększa się zużycie energii i zmniejsza odzysk ciepła.
Aby wyłączyć / potwierdzić alarn filtra, patrz rozdz 5.

3.3. CZYSZCZENIE WENTYLATORÓW
 ∙ Wyłącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika,
 ∙ Otwórz drzwi jednostki (1),
 ∙ Usuń obie pokrywy (4 i 5),
 ∙ Czyść jeden wentylator na raz,
 ∙ Cofnij wtyczkę wentylatora i wyciągnij wentylator,
 ∙ Oczyścić wirnik za pomocą pędzla lub sprężonego powietrza,
 ∙ Zamontować wentylatory w odwrotnej kolejności,
 ∙ Założyć pokrywy,
 ∙ Zamknąć drzwi urządzenia.

Uwaga!
Centrale RT muszą być wyposażone w filtry wymienione na 
stronie 1 niniejszej instrukcji. Jeśli urządzenie pracuje bez 
filtrów, wydajność wpłynie negatywnie na wentylatory i wy-
miennik ciepła, które mogą zostać poważnie uszkodzone.

Uwaga!
Jeżeli urządzenie jest wyposażone  w kocioł kondensacyjny 
(KAVK), woda do płukania powinna być bardzo starannie usu-
nięta.

Uwaga!
Środki czystości powinny być takiego typu, aby nie były agre-
sywne  w stosunku do aluminium. Alkaiczne detergenty z do-
mieszką amoniaku zarówno nie mogą być używane, ponieważ 
mają działanie korozyjne na aluminium, czyli niszczą wymien-
nik ciepła.

Uwaga!
Upewnij się, że silniki wentylatorów nie są / nie zostały zmo-
czone w przypadku ponownego uruchomienia urządzenia.

Uwaga!
Na tą stronę, która nie posiada czerwonego korka.

Uwaga!
Wentylatory nie mogą w żadnym wypadku być czyszczone 
pod bieżącą wodą!

Uwaga!
Ustawienie otwarcia nawiewnika nie może być zmienione. Je-
żeli nawiewnik został zdjęty, należy go zamontować w jego 
pierwotnym miejscu.

!

!

!

!

!!

!
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
3.8. SERWIS
Serwis i naprawy, poza standardową konserwacją, powinny być wykonywa-
ne przez specjalistów w dziedzinie wentylacji, lub - w przypadku energii elek-
trycznej  - przez uprawnionego elektryka.

3.10. LISTA SKRÓTÓW

3.9. UTYLIZACJA
Zapobiegaj wypadkom, gdy centrala jest usuwana. Wyjmij kabel z gniazdka 
i utnij go możliwie najbliżej urządzenia. Przechowywuj i transportuj urządze-
nie w pozycji leżącej.
Proszę pozostawić urządzenie do recyklingu, w placówkach za to odpowie-
dzialnych.Panel elektryczny nie może być otwierany przez osoby nie-

upoważnione.

Płyty ochronne wentylatorów nie mogą być zdejmowane, gdy 
centrala pracuje i jeżeli istnieje ryzyku kontaktu z ruchomymi 
elementami. Upewnij się, że prąd został odłączony.

Ingerencja w system centrali może mieć wpływ na warunki 
gwarancji.

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

!

!

!

!

aktyw. Aktywuj przeg. Przegrzanie
auto. Automatyczny przep. Przepustnica
centr. Centralę p.poż. przeciwpożarowej
chłodz. Chłodzenie PN Powietrze nawiewane
chłod. Chłodnica PU Powietrze usuwane
czujn. Czujnik PW Powietrze wywiewane
dost. Dostosowanie PZ Powietrze zewnętrzne
elektr. Elektryczne reg. Regulator
I-nast. Nastawa czasowa rozmr. Rozmrażania
IN Wejście stand. Standardowo
kontr. Kontrola stopn. Stopniowa
koryg. Korygowane tran. Transmisji
nagrz. Nagrzewnica temp. Temperatura
naras. Narastania T-nast. Nastawa temperaturowa
nocn. Nocnego uruch. Uruchamianie
obieg. Obiegowa went. Wentylator
ochr. Ochrona wyż. Wyższa
odszr. Odszraniania V Prędkość
odz. Odzysk zad. Zadanej
ogrz. Ogrzewanie zam. Zamarzania
opóź. Opóźnienie zamk. Zamknięta
OUT Wyjście ODT comp. Kontrola powietrza nawiew.
pom. Pomieszczenie SA control przy różnych temperaturach zewnętrznych
Pompa OCh. Pompa obiegowa chłodnicy KAVK Kocioł kondensacyjny
Pompa ONa Pompa obiegowa nagrzewnicy mm:dd miesiac:dzień
pow. Powietrze DATA jest pokazana w formacie YY-MM-DD.
pręd. prędkość Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym.
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
DYREKTYWA ERP

KONTROLA WENTYLACJI:
Kontrola czasu
Współczynnik kontroli: 0,95

A Nazwa dostawcy REC Temovex

B Identyfikator modelu dostawcy RT-250S-EC-RS

C Konkretne zużycie energii n

Strefa klimatyczna SEC SEC Klasa
Zimna -71,7 kWh/m2a A+

Umiarkowana -36,3 kWh/m2a A
Ciepła -13,4 kWh/m2a E

D Deklarowana typologia Dwukierunkowy
E Rodzaj napędu Zmienna prędkość
F Rodzaj systemu odzyskiwania ciepła Rekuperacja (przeciwprądowy)
G Wydajność termiczna 79%
H Maksymalne natężenie przepływu 250 m3/h
I Pobór mocy elektrycznej 134 W
J Poziom mocy akustycznej 32 dB
K Referencyjne natężenie przepływu 0,048 m3/s
L Różnica ciśnienia odniesienia 50 Pa
M SPI 0,21 W/(m3/h)
N Współczynnik kontroli Kontrola zegara

O Maksymalne nieszczelności
Wewnętrzne 1,4%
Zewnętrzne 2,3%

P Szybkość mieszania N/A
Q Wizualne ostrzeżenie o stanie filtra Czerwona dioda na sterowniku
R Instrukcje instalacji grilla N/A
S Instrukcje demontażu www.rec-indovent.se
T Czułość przepływu powietrza N/A
U Szczelność N/A

V Roczne zużycie energii elektrycznej

Strefa klimatyczna Konsumpcja
Zimna 819 kWh/a

Umiarkowana 282 kWh/a
Ciepła 237 kWh/a

W Oszczędzone roczne ogrzewanie

Strefa klimatyczna Oszczędzanie ogrzewania
Zimna 8343 kWh/a

Umiarkowana 4265 kWh/a
Ciepła 1929 kWh/a

Informacja o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 i 1254/2014
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
DYREKTYWA ERP

A Nazwa dostawcy REC Temovex

B Identyfikator modelu dostawcy RT-250S-EC-RS

C Konkretne zużycie energii n

Strefa klimatyczna SEC SEC Klasa
Zimna -74,2 kWh/m2a A+

Umiarkowana -38,1 kWh/m2a A
Ciepła -14,8 kWh/m2a E

D Deklarowana typologia Dwukierunkowy
E Rodzaj napędu Zmienna prędkość
F Rodzaj systemu odzyskiwania ciepła Rekuperacja (przeciwprądowy)
G Wydajność termiczna 79%
H Maksymalne natężenie przepływu 250 m3/h
I Pobór mocy elektrycznej 134 W
J Poziom mocy akustycznej 32 dB
K Referencyjne natężenie przepływu 0,048 m3/s
L Różnica ciśnienia odniesienia 50 Pa
M SPI 0,21 W/(m3/h)
N Współczynnik kontroli Centralna kontrola potrzeb

O Maksymalne nieszczelności
Wewnętrzne 1,4%
Zewnętrzne 2,3%

P Szybkość mieszania N/A
Q Wizualne ostrzeżenie o stanie filtra Czerwona dioda na sterowniku
R Instrukcje instalacji grilla N/A
S Instrukcje demontażu www.rec-indovent.se
T Czułość przepływu powietrza N/A
U Szczelność N/A

V Roczne zużycie energii elektrycznej

Strefa klimatyczna Konsumpcja
Zimna 772 kWh/a

Umiarkowana 235 kWh/a
Ciepła 190 kWh/a

W Oszczędzone roczne ogrzewanie

Strefa klimatyczna Oszczędzanie ogrzewania
Zimna 8474 kWh/a

Umiarkowana 4332 kWh/a
Ciepła 1959 kWh/a

Informacja o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 i 1254/2014

KONTROLA WENTYLACJI:
Centralna kontrola potrzeb
Współczynnik kontroli: 0,85
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
DYREKTYWA ERP

A Nazwa dostawcy REC Temovex

B Identyfikator modelu dostawcy RT-250S-EC-RS

C Konkretne zużycie energii n

Strefa klimatyczna SEC SEC Klasa
Zimna -78,8 kWh/m2a A+

Umiarkowana -41,4 kWh/m2a A
Ciepła -17,4 kWh/m2a E

D Deklarowana typologia Dwukierunkowy
E Rodzaj napędu Zmienna prędkość
F Rodzaj systemu odzyskiwania ciepła Rekuperacja (przeciwprądowy)
G Wydajność termiczna 79%
H Maksymalne natężenie przepływu 250 m3/h
I Pobór mocy elektrycznej 134 W
J Poziom mocy akustycznej 32 dB
K Referencyjne natężenie przepływu 0,048 m3/s
L Różnica ciśnienia odniesienia 50 Pa
M SPI 0,21 W/(m3/h)
N Współczynnik kontroli Lokalna kontrola potrzeb

O Maksymalne nieszczelności
Wewnętrzne 1,4%
Zewnętrzne 2,3%

P Szybkość mieszania N/A
Q Wizualne ostrzeżenie o stanie filtra Czerwona dioda na sterowniku
R Instrukcje instalacji grilla N/A
S Instrukcje demontażu www.rec-indovent.se
T Czułość przepływu powietrza N/A
U Szczelność N/A

V Roczne zużycie energii elektrycznej

Strefa klimatyczna Konsumpcja
Zimna 693 kWh/a

Umiarkowana 156 kWh/a
Ciepła 111 kWh/a

W Oszczędzone roczne ogrzewanie

Strefa klimatyczna Oszczędzanie ogrzewania
Zimna 8736 kWh/a

Umiarkowana 4466 kWh/a
Ciepła 2019 kWh/a

Informacja o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 i 1254/2014

KONTROLA WENTYLACJI:
Lokalna kontrola potrzeb
Współczynnik kontroli: 0,65
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400

KONTROLA WENTYLACJI:
Kontrola czasu
Współczynnik kontroli: 0,95

DYREKTYWA ERP

A Nazwa dostawcy REC Temovex

B Identyfikator modelu dostawcy RT-400S-EC-RS

C Konkretne zużycie energii n

Strefa klimatyczna SEC SEC Klasa
Zimna -68,0 kWh/m2a A+

Umiarkowana -33,1 kWh/m2a B
Ciepła -10,5 kWh/m2a E

D Deklarowana typologia Dwukierunkowy
E Rodzaj napędu Zmienna prędkość
F Rodzaj systemu odzyskiwania ciepła Rekuperacja (przeciwprądowy)
G Wydajność termiczna 76%
H Maksymalne natężenie przepływu 396 m3/h
I Pobór mocy elektrycznej 238 W
J Poziom mocy akustycznej 41 dB
K Referencyjne natężenie przepływu 0,077 m3/s
L Różnica ciśnienia odniesienia 50 Pa
M SPI 0,30 W/(m3/h)
N Współczynnik kontroli Kontrola zegara

O Maksymalne nieszczelności
Wewnętrzne 1,4%
Zewnętrzne 2,3%

P Szybkość mieszania N/A
Q Wizualne ostrzeżenie o stanie filtra Czerwona dioda na sterowniku
R Instrukcje instalacji grilla N/A
S Instrukcje demontażu www.rec-indovent.se
T Czułość przepływu powietrza N/A
U Szczelność N/A

V Roczne zużycie energii elektrycznej

Strefa klimatyczna Konsumpcja
Zimna 921 kWh/a

Umiarkowana 384 kWh/a
Ciepła 339 kWh/a

W Oszczędzone roczne ogrzewanie

Strefa klimatyczna Oszczędzanie ogrzewania
Zimna 8225 kWh/a

Umiarkowana 4204 kWh/a
Ciepła 1901 kWh/a

Informacja o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 i 1254/2014

 B

RT-400S-EC-RS
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
DYREKTYWA ERP

A Nazwa dostawcy REC Temovex

B Identyfikator modelu dostawcy RT-400S-EC-RS

C Konkretne zużycie energii n

Strefa klimatyczna SEC SEC Klasa
Zimna -71,1 kWh/m2a A+

Umiarkowana -35,5 kWh/m2a A
Ciepła -12,6 kWh/m2a E

D Deklarowana typologia Dwukierunkowy
E Rodzaj napędu Zmienna prędkość
F Rodzaj systemu odzyskiwania ciepła Rekuperacja (przeciwprądowy)
G Wydajność termiczna 76%
H Maksymalne natężenie przepływu 396 m3/h
I Pobór mocy elektrycznej 238 W
J Poziom mocy akustycznej 41 dB
K Referencyjne natężenie przepływu 0,077 m3/s
L Różnica ciśnienia odniesienia 50 Pa
M SPI 0,30 W/(m3/h)
N Współczynnik kontroli Centralna kontrola potrzeb

O Maksymalne nieszczelności
Wewnętrzne 1,4%
Zewnętrzne 2,3%

P Szybkość mieszania N/A
Q Wizualne ostrzeżenie o stanie filtra Czerwona dioda na sterowniku
R Instrukcje instalacji grilla N/A
S Instrukcje demontażu www.rec-indovent.se
T Czułość przepływu powietrza N/A
U Szczelność N/A

V Roczne zużycie energii elektrycznej

Strefa klimatyczna Konsumpcja
Zimna 854 kWh/a

Umiarkowana 317 kWh/a
Ciepła 272 kWh/a

W Oszczędzone roczne ogrzewanie

Strefa klimatyczna Oszczędzanie ogrzewania
Zimna 8368 kWh/a

Umiarkowana 4278 kWh/a
Ciepła 1934 kWh/a

Informacja o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 i 1254/2014

 A

RT-400S-EC-RS

KONTROLA WENTYLACJI:
Centralna kontrola potrzeb
Współczynnik kontroli: 0,85
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
ERP DIRECTIVE

A Nazwa dostawcy REC Temovex

B Identyfikator modelu dostawcy RT-400S-EC-RS

C Konkretne zużycie energii n

Strefa klimatyczna SEC SEC Klasa
Zimna -76,8 kWh/m2a A+

Umiarkowana -39,8 kWh/m2a A
Ciepła -16,0 kWh/m2a E

D Deklarowana typologia Dwukierunkowy
E Rodzaj napędu Zmienna prędkość
F Rodzaj systemu odzyskiwania ciepła Rekuperacja (przeciwprądowy)
G Wydajność termiczna 76%
H Maksymalne natężenie przepływu 396 m3/h
I Pobór mocy elektrycznej 238 W
J Poziom mocy akustycznej 41 dB
K Referencyjne natężenie przepływu 0,077 m3/s
L Różnica ciśnienia odniesienia 50 Pa
M SPI 0,30 W/(m3/h)
N Współczynnik kontroli Lokalna kontrola potrzeb

O Maksymalne nieszczelności
Wewnętrzne 1,4%
Zewnętrzne 2,3%

P Szybkość mieszania N/A
Q Wizualne ostrzeżenie o stanie filtra Czerwona dioda na sterowniku
R Instrukcje instalacji grilla N/A
S Instrukcje demontażu www.rec-indovent.se
T Czułość przepływu powietrza N/A
U Szczelność N/A

V Roczne zużycie energii elektrycznej

Strefa klimatyczna Konsumpcja
Zimna 741 kWh/a

Umiarkowana 204 kWh/a
Ciepła 159 kWh/a

W Oszczędzone roczne ogrzewanie

Strefa klimatyczna Oszczędzanie ogrzewania
Zimna 8655 kWh/a

Umiarkowana 4424 kWh/a
Ciepła 2001 kWh/a

Informacja o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 i 1254/2014

 A

RT-400S-EC-RS

KONTROLA WENTYLACJI:
Lokalna kontrola potrzeb
Współczynnik kontroli: 0,65
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
ERP DIRECTIVE

A Suppliers name REC Temovex

B Suppliers model identifier RT-250S-EC-RS

C Specific energy consumption

Climate zone SEC SEC Class
Cold -71,7 kWh/m2a A+

Average -36,3 kWh/m2a A
Warm -13,4 kWh/m2a E

D Declared typology Bidirectional
E Type of drive Variable speed drive
F Type of heat recovery system Recuperative (Counter-flow)
G Thermal efficiency 79%
H Maximum flow rate 250 m3/h
I Electrical power input 134 W
J Sound power level 32 dB
K Reference flow rate 0,048 m3/s
L Reference pressure difference 50 Pa
M SPI 0,21 W/(m3/h)
N Control factor Clock control

O Maximum leakage
Internal 1,4%
External 2,3%

P Mixing rate N/A
Q Visual filter warning Red LED on hand control
R Grill installing instructions N/A
S Disassembly instructions www.rec-indovent.se
T Airflow sensitivity N/A
U Air tightness N/A

V Annual electricity consumption

Climate zone Consumption
Cold 819 kWh/a

Average 282 kWh/a
Warm 237 kWh/a

W Annual heating saved

Climate zone Heating saved
Cold 8343 kWh/a

Average 4265 kWh/a
Warm 1929 kWh/a

Product information according to Commission Regulation (EU) no. 1253/2014 and 1254/2014

VENTILATION CONTROL:
Time control
Control factor: 0,95
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
ERP DIRECTIVE

A Suppliers name REC Temovex

B Suppliers model identifier RT-250S-EC-RS

C Specific energy consumption

Climate zone SEC SEC Class
Cold -74,2 kWh/m2a A+

Average -38,1 kWh/m2a A
Warm -14,8 kWh/m2a E

D Declared typology Bidirectional
E Type of drive Variable speed drive
F Type of heat recovery system Recuperative (Counter-flow)
G Thermal efficiency 79%
H Maximum flow rate 250 m3/h
I Electrical power input 134 W
J Sound power level 32 dB
K Reference flow rate 0,048 m3/s
L Reference pressure difference 50 Pa
M SPI 0,21 W/(m3/h)
N Control factor Central needs control

O Maximum leakage
Internal 1,4%
External 2,3%

P Mixing rate N/A
Q Visual filter warning Red LED on hand control
R Grill installing instructions N/A
S Disassembly instructions www.rec-indovent.se
T Airflow sensitivity N/A
U Air tightness N/A

V Annual electricity consumption

Climate zone Consumption
Cold 772 kWh/a

Average 235 kWh/a
Warm 190 kWh/a

W Annual heating saved

Climate zone Heating saved
Cold 8474 kWh/a

Average 4332 kWh/a
Warm 1959 kWh/a

Product information according to Commission Regulation (EU) no. 1253/2014 and 1254/2014

VENTILATION CONTROL:
Central needs control
Control factor: 0,85
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
ERP DIRECTIVE

A Suppliers name REC Temovex

B Suppliers model identifier RT-250S-EC-RS

C Specific energy consumption

Climate zone SEC SEC Class
Cold -78,8 kWh/m2a A+

Average -41,4 kWh/m2a A
Warm -17,4 kWh/m2a E

D Declared typology Bidirectional
E Type of drive Variable speed drive
F Type of heat recovery system Recuperative (Counter-flow)
G Thermal efficiency 79%
H Maximum flow rate 250 m3/h
I Electrical power input 134 W
J Sound power level 32 dB
K Reference flow rate 0,048 m3/s
L Reference pressure difference 50 Pa
M SPI 0,21 W/(m3/h)
N Control factor Local needs control

O Maximum leakage
Internal 1,4%
External 2,3%

P Mixing rate N/A
Q Visual filter warning Red LED on hand control
R Grill installing instructions N/A
S Disassembly instructions www.rec-indovent.se
T Airflow sensitivity N/A
U Air tightness N/A

V Annual electricity consumption

Climate zone Consumption
Cold 693 kWh/a

Average 156 kWh/a
Warm 111 kWh/a

W Annual heating saved

Climate zone Heating saved
Cold 8736 kWh/a

Average 4466 kWh/a
Warm 2019 kWh/a

Product information according to Commission Regulation (EU) no. 1253/2014 and 1254/2014

VENTILATION CONTROL:
Local needs control
Control factor: 0,65
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
ERP DIRECTIVE

A Suppliers name REC Temovex

B Suppliers model identifier RT-400S-EC-RS

C Specific energy consumption

Climate zone SEC SEC Class
Cold -68,0 kWh/m2a A+

Average -33,1 kWh/m2a B
Warm -10,5 kWh/m2a E

D Declared typology Bidirectional
E Type of drive Variable speed drive
F Type of heat recovery system Recuperative (Counter-flow)
G Thermal efficiency 76%
H Maximum flow rate 396 m3/h
I Electrical power input 238 W
J Sound power level 41 dB
K Reference flow rate 0,077 m3/s
L Reference pressure difference 50 Pa
M SPI 0,30 W/(m3/h)
N Control factor Clock control

O Maximum leakage
Internal 1,4%
External 2,3%

P Mixing rate N/A
Q Visual filter warning Red LED on hand control
R Grill installing instructions N/A
S Disassembly instructions www.rec-indovent.se
T Airflow sensitivity N/A
U Air tightness N/A

V Annual electricity consumption

Climate zone Consumption
Cold 921 kWh/a

Average 384 kWh/a
Warm 339 kWh/a

W Annual heating saved

Climate zone Heating saved
Cold 8225 kWh/a

Average 4204 kWh/a
Warm 1901 kWh/a

Product information according to Commission Regulation (EU) no. 1253/2014 and 1254/2014

VENTILATION CONTROL:
Time control
Control factor: 0,95

 B

RT-400S-EC-RS
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
ERP DIRECTIVE

A Suppliers name REC Temovex

B Suppliers model identifier RT-400S-EC-RS

C Specific energy consumption

Climate zone SEC SEC Class
Cold -71,1 kWh/m2a A+

Average -35,5 kWh/m2a A
Warm -12,6 kWh/m2a E

D Declared typology Bidirectional
E Type of drive Variable speed drive
F Type of heat recovery system Recuperative (Counter-flow)
G Thermal efficiency 76%
H Maximum flow rate 396 m3/h
I Electrical power input 238 W
J Sound power level 41 dB
K Reference flow rate 0,077 m3/s
L Reference pressure difference 50 Pa
M SPI 0,30 W/(m3/h)
N Control factor Central needs control

O Maximum leakage
Internal 1,4%
External 2,3%

P Mixing rate N/A
Q Visual filter warning Red LED on hand control
R Grill installing instructions N/A
S Disassembly instructions www.rec-indovent.se
T Airflow sensitivity N/A
U Air tightness N/A

V Annual electricity consumption

Climate zone Consumption
Cold 854 kWh/a

Average 317 kWh/a
Warm 272 kWh/a

W Annual heating saved

Climate zone Heating saved
Cold 8368 kWh/a

Average 4278 kWh/a
Warm 1934 kWh/a

Product information according to Commission Regulation (EU) no. 1253/2014 and 1254/2014

VENTILATION CONTROL:
Central needs control
Control factor: 0,85

 A

RT-400S-EC-RS
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
ERP DIRECTIVE

A Suppliers name REC Temovex

B Suppliers model identifier RT-400S-EC-RS

C Specific energy consumption

Climate zone SEC SEC Class
Cold -76,8 kWh/m2a A+

Average -39,8 kWh/m2a A
Warm -16,0 kWh/m2a E

D Declared typology Bidirectional
E Type of drive Variable speed drive
F Type of heat recovery system Recuperative (Counter-flow)
G Thermal efficiency 76%
H Maximum flow rate 396 m3/h
I Electrical power input 238 W
J Sound power level 41 dB
K Reference flow rate 0,077 m3/s
L Reference pressure difference 50 Pa
M SPI 0,30 W/(m3/h)
N Control factor Local needs control

O Maximum leakage
Internal 1,4%
External 2,3%

P Mixing rate N/A
Q Visual filter warning Red LED on hand control
R Grill installing instructions N/A
S Disassembly instructions www.rec-indovent.se
T Airflow sensitivity N/A
U Air tightness N/A

V Annual electricity consumption

Climate zone Consumption
Cold 741 kWh/a

Average 204 kWh/a
Warm 159 kWh/a

W Annual heating saved

Climate zone Heating saved
Cold 8655 kWh/a

Average 4424 kWh/a
Warm 2001 kWh/a

Product information according to Commission Regulation (EU) no. 1253/2014 and 1254/2014

VENTILATION CONTROL:
Local needs control
Control factor: 0,65

 A

RT-400S-EC-RS
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400

4. KONSTRUKCJA I DANE TECHNICZNE
4.1. BEZPIECZEŃSTWO
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4.1.3. Instalacja - gdzie

4.1.4. Odpływ skroplin

4.1.5. Przewody przyłączeniowe

4.1.6. Powietrze zewnętrzne, powietrze usuwane
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4.1.8. Tłumiki
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4.1.13. Przesył powietrza między pomieszczeniami
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4.3. PODŁĄCZENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400

 4. KONSTRUKCJA I DANE TECHNICZNE

 4.1. BEZPIECZEŃSTWO

Przed instalacją urządzenia wentylacyjnego przeczytaj niniejszą instrukcję, 
a w szczególności części oznaczone powyższym znakiem bezpieczeństwa.

Centrala tworzy mikroklimat w pomieszczeniu, który ma pozytywny wpływ. 
W tym samym czasie, energia jest oszczędzana w wyniku efektywnego od-
zyskiwania ciepła przez wymiennik.

UWAGA!  Niniejsza instrukcja obsługi powinna być przechowywana razem 
z cetralą, oraz powinna być przekazana ewentualnym nowym właścicelom.

4.1.1. Odbiór towaru
Sprawdź następujące punkty przed podpisaniem listu przewozowego:

 ∙ ilość kartonów powinna zgadzać się z ilością wpisaną na liście prze-
wozowym,

 ∙ nie powinno być żadnych widocznych uszkodzeń transportowych.

Centrala powinna być przechowywana w pomieszczeniu.

4.1.2. Instalacja - jak
Prace prowadzone przez osoby nie kompetentne mogą pogorszyć wydajność 
centrali i spowodować obrażenia lub uszkodzenia osób i/lub mienia.
Pamiętaj, że centrala jest ciężka, a krawędzie i narożniki, które normalnie nie 
wchodzą w kontakt z ciałem, mogą być ostre. W związku z tym proponujemy 
nosić rękawice podczas przenoszenia urządzenia.

4.1.5. Przewody przyłączeniowe
Przewody oraz armatura przyłączeniowa powinny być wykonane z materia-
łów odpornych na korozję. Powinny być łatwe w konserwacji oraz powinna 
istnieć mozliwość czyszczenia ich od środka.
W przypadku krótkich połączeń np.: pomiędzy wyrzutnią dachową a syste-
mem przewodów można zastosowac połączenia elastyczne.

4.1.6. Powietrze zewnętrzne, powietrze usuwane
Czerpnie powietrza zewnętrznego, wyposażoną w kratkę ochronną, najlepiej 
umieścić na północnej lub wschodniej ścianie budynku, nieco powyżej pozio-
mu gruntu, aby uniknąć zabrudzenia powietrza ziemią.
Czerpnia powietrza zewnętrznego powinna być umieszczona w znacznej od-
ległości od kominów itp. Powietrze usuwane powinno być odprowadzane 
ponad dach.

4.1.7. Montaż systemów przewodów
Kanały i elementy instalacji są zamontowane zgodnie z instrukcjami udzielo-
nymi przez dostawcę, zwykle za pomocą 3 nitów lub specjalnych śrub mon-
tażowych. Jeśli elementy instalacji wyposażone są w uszczelki, to nie jest 
wymagane stosowanie dodatkowego uszleniania.

4.1.8. Tłumiki
Tłumiki dobrane do instalacji powinny być w wyposażeniu zarówno w od-
niesieniu do instalacji nawiewu powietrza i powietrza wewnętrznego. Tłu-
miki powinny być zamontowane bezpośrednio na urządzeniu Temovex lub 
w układzie kanałów, w jak najbliższej odległości od urządzenia. W pewnych 
warunkach, występuje konieczność zastosowania tłumików dodatkowo na 
instalacji powietrza zewnętrznego, a także powietrza usuwanego.

4.1.9. Czujniki temperatury - umiejscowienie
Czujniki temperatury powietrza zewnętrznego, wewnętrznego i usuwanego 
są już zamontowane w odpowiednich kanałach centrali. Są one również po-
łączone elektrycznie z układem sterowania.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w nagrzewnicę wtórną to czujnik 
do ochrony przed zamarzaniem powinien być zamontowany i podłączony.
Czujnik powietrza nawiewanego jest połączany w momencie dostawy. 
Powinien on być umieszczony w kanale doprowadzającym, co najmniej 0,6 m 
od nagrzewnicy, aby uniknąć bezpośredniego promieniowania ciepła.

Jeżeli to możliwe to czujnik powinien być zamontowany za pierwszą kształt-
ką, w miejscu gdzie temperatura jest bardziej jednolita. Jeśli używany jest 
czujnik pokojowy, to powinien on być umieszczony w salonie ok. 1,8 m nad 
poziomem podłogi, najlepiej na wewnętrznej ścianie.

4.1.10. Izolacja
Kanały wentylacyjne powietrza zewnętrznego i usuwanego, które znajdu-
ją się w pomieszczeniach ogrzewanych, muszą być izolowane przed kon-
densacją wzdłuż całej ich długości za pomocą ilolacji o grubości 30mm.
Bariery dyfuzyjne są uszczelniane za pomocą taśmy wentylacyjnej. 

Kanały powietrza nawiewanego i wywiewanego z ciepłych pomieszczeń nie 
muszą być izolowane przed kondensacją jednak właściwym byłoby zastoso-
wanie izolacji cieplnej. To powinna być decyzja podejmowana indywidualnie 
w każdym przypadku. Kanały powietrza nawiewanego i wywiewanego znaj-
dujące się w pomieszczeniach chłodnych lub nieogrzewanych powinny być 
izolowane przed mrozem.

Jeśli użyta jest izolacja, to dwie warstwy powinny się na siebie nakładać 
tworząc minimalną grubość izolacji 120 mm.

4.1.3. Instalacja - gdzie
Urządzenie może być zainstalowane na przykład w zmywalniach, pralniach 
itp. Umieść urządzenie pionowo na płaskiej i wytrzymałej powierzchni.
W celu uknięcia rozchodządzego dźwięku, należy zachować odstęp co naj-
mniej 10 mm pomiędzy urządzeniem a ścianą. Zalecamy zastosowanie 
dźwiękoszczelnych ścian do sąsiednich pomieszczeń.

4.1.4. Odpływ skroplin
Centrala wyposażona jest w odpływ skroplin zlokalizowany w dolnej części 
urządzenia, 3/4". Odpływ powinien być podłączony do kanalizacji lub wpro-
wadzony do innego wpustu podłogowego. Należy się upewnić, że przewód 
odprowadzający skropliny jest ułożony ze spadkiem w stronę dokładnie…

studzienki odpływowej w podłodze i połączony z nią. Połączenie przewodu 
skroplin ze studzienką nie wymaga uszczelnienia.
ADNOTACJA! Przewód odprowadzający skropliny należy podłączyc podczas 
montażu urządzenia. Dla modeli wyposażonych w KAVK, zewnętrzne połą-
czenie nie jest wymagane.

!

!

!

Jeżeli to możliwe, przechowuj centrale do czasu montażu 
w pozycji poziomej, w celu ukniknięcia jej przewrócenia.
Jest to szczególnie ważne w przypadku obecności dzieci. 

Uważaj na dzieci! Zanim urządzenie zostanie zainstalowane, 
może łatwo się przewrócić w przypadku nieprawidłowego za-
ładowania.

1 1

2 2

3 3
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wersja lewa wersja prawa

Podłączenia:
1. Powietrze usuwane Ø160mm
1. Powietrze nawiewane Ø160mm
1. Powietrze zewnętrzne Ø160mm
1. Powietrze wewnętrzne Ø160mm
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
4.1.11. Górna pokrywa kanałów centrali
Lakierowana, 2-częściowa osłona ukrywa kanały w górnej części urządzenia 
Temovex. Pokrywa jest teleskopowa i mieści się w wysokości sufitu pomię-
dzy 2,30 - 2,70 m. Zalecamy odstęp 5 mm pomiędzy sufitem a pokrywa ka-
nałów w celu uniknięcia jakiegokolwiek przenoszenia wibracji.

4.1.15. Kuchnia spalinowa
Wentylator kuchenki wyposażony jest w spiralny ognioodporny przewód. 
Powietrze wywiewane usuwane jest kominem dachowym. Do podłączenia 
okapu kuchennego lub kuchennego wentylatora wyciągowego z przewodem 
wentylacyjnym należy wykorzystać odpowiednie przewody oraz 2 szybko-
zamykacze.

4.1.16. Podłączenie zasilania
Centrala jest wyposażona we wtyczkę z uziemieniem. Podłącz wtyczkę 
do uziemionego gniazda 1- fazowego (230 VAC / 10).
Podłączenie znajduje sie w górnej części urządzenia.

4.1.12. Nawiewniki powietrza
Nawiewniki powietrza są zwykle instalowane w pomieszczeniach, w których 
ludzie spędzają dużo czasu, takich jak sypialnie i pokój dzienny.
Wywiewniki są zwykle instalowane w "wilgotnych i brudnych" pomieszcze-
niach, na przykład łazienki, pralnie itp.

Zarówno nawiewniki jak i wywiewniki powietrza mogą być zamontowany na 
ścianie lub na suficie. Powinny one być umieszczone, w miejscach w których 
mogą być łatwo demontowane do czyszczenia, obsługi lub kontroli układu 
kanałów.

4.1.13. Przesył powietrza między pomieszczeniami
Aby ułatwić cyrkulację powietrza w domu, z pomieszczeń z nawiewnikami, 
powietrze musi mieć możliwość, aby przedostać się do pomieszczeń z wy-
wiewnikami.
Zastosuj drzwi z kratką transferową powietrza, lub drzwi bez progu (mini-
mum 70 cm2 strefy wolnej). Alternatywnie, można zastosować kratkę trans-
ferową na ścianie.

4.1.14. Piec/kominek
Większość nowoczesnych pieców ma oddzielne podłączenie powietrza ze-
wnętrznego, który dostarcza powietrze do utrzymania procesu spalania. 
Jeśli nie jest to dostępne / możliwe, powinno zostać zastosowane osobne 
urządzenie zewnętrzne. Piec zużywa ok 150-300 m3/h.

Aby ułatwić rozpalanie ognia (na początek, drzwi pieca należy pozostawić 
uchylone) rozwiązaniem jest zapewnienie centrali Temovex opcji "piec".

1. Pomiar odległości od górnej części urzą-
dzenia (bez przewodu pokrywy) do sufitu. 
Zamontować dwa elementy na płaskiej po-
wierzchni / podłodze, i zapewnić, że zostanie 
zachowana odległość 5 mm do sufitu.

2. Umieścić pokrywę kanału na górze urzą-
dzenia, umieszczając otwory śrubowe 
na głównych otworach montażowych. 
Zamocować pokrywę na urządzeniu, przesu-
wając go do tyłu około 5 mm (patrz zdjęcie). 
 
W przypadku, gdy pokrywa kanału jest za-
montowana na istniejącej jednostce, to 
należy zastąpić nity na górze urządzenia 
śrubami.

3. Jeżeli potrzebujesz uzyskać dostęp do gór-
nej części jednostki Temovex, pokrwywa 
kanałów jest jest podniesiona w jednym ka-
wałku (pkt. 2 w odwrotnej kolejności).

Za pomocą dołączonych 4 wkrętów sa-
mogwintujących, zrobić otwory w górnej 
(mniejszej) pokrywie. Użyj 4 białych śrubek, 
aby połączyć dwie płyty pokrywy.
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4.1.17. Pokrywa ochronna – jak usunąć

Po instalacji nowych funkcji, ponownie zmontować DUC w odwrotnej kolej-
ności.

Pokrywa ochronna

Zdejmij pokrywę ochronną 
z płytki ściskając wszystkie 
cztery przekładki znajdujące 
się na górze używając szczy-
piec.

Ściśnij jedną przekładkę i 
zwolnij pokrywę ochronną 
w tym samym czasie.

Moduł sterownika jest teraz 
podłączony tylko poprzez 
2 płaskie kable.

Płaskie przewody kontrolera 
są łatwe do rozłączenia.
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Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
4.2. PODŁĄCZENIE CENTRALI – SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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4.2.1. Opis zacisków

Ogólne
Łączenia obwodów są wykonane w dolnej płytce obwodowej. Aby uzyskać 
dostęp do płytki obwodowej należy usunąć pokrywę ochronną (patrz po-
przednia strona). Teksty na karcie obwodu pokazują gdzie, co podłączyć. 
Wszystkie zaciski posiadają nr Jxx na pin 1 i mały trójkąt.
Gdy w poniższym tekście, na przykład J26 / 1,2 jest powiedziane, oznacza to, 
że funkcja powinna być podłączona do zacisku J26, pin 1 i 2.
W stosownych przypadkach, sygnał jest zaznaczone na karcie.

Czujnik pokojowy (zaciski J6 / 1,2)
Jeśli czujnik pokojowy jest zainstalowany, należy to wskazać w konfiguracji 
centrali. Jest to wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora

Zewnętrzne chłodzenie (zaciski J8 / 1,2,3)
Centrala może być wyposażona w zewnętrzną chłodnicę wodną. Wężownica 
chłodząca jest sterowany za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego (0-
10 V).

Wtórna nagrzewnica wodna (zaciski J7/1,2,3)
Nagrzewnica wodna jest sterowana za pomocą zewnętrznego sygnału ste-
rującego (0-10 V).
(Kabel może być już podłączony w momencie dostawy)

Czujniki temperatury (zaciski J9)
Czujnik temperatury (PT1000) dla powietrza zewnętrznego, powietrza nawie-
wanego, powietrza wywiewanego i powietrza usuwanego są już podłączone 
w momencie dostawy.

Ochrona przed zamarzaniem – nagrzewnica (zaciski J10 / 3,4)
W związku z ogrzewaniem wody, zabezpieczenie przed zamarzaniem (tem-
peratura) - czujnik jest zamocowany na przewodzie powrotnym nagrzewnicy, 
w celu ochrony nagrzewnicy przed zamarzaniem,

Modbus (zaciski J12)
Terminal do ewentualnej komunikacji Modbus.

ECO sterowanie (zaciski J100)
Gniazdo do podłączenia pilota (opcja) z m.in. zmianą na przełącznik trybu 
pracy ECO i wskazanie alarmu.
UWAGA! Podczas korzystania z ECO sterowania, DO6 musi być skonfigurowa-
ny dla normalnego przepływu, DO7 dla suma alarmów i D12 dla ECO.

Wentylatory (zaciski J13 and J14)
Zaciski dla wentylatorów. Te są już połączone w momencie dostawy.

By-pass (zacisk J28)
Gniazdo podłączania przepustnicy by-pass.

Opcjonalny zacisk do by-passu (zacisk J29)
Extra podłączana do przepustnicy by-pass (niektóre modele central)

Ext.1, Ext.2 i Ext.3 (zaciski J23 to J25/1,2)
Jako wyposażenie dodatkowe można połączyć trzy przełączniki zewnętrzne, 
które zmienią prędkość wentylatorów zgodnie z ustawionymi wartościami. 
Odpowiednie strumienie powietrza zostały ustawione, ale mogą być zmie-
nione przez wykwalifikowanego instalatora, za pomocą panelu sterowania.
Aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne, proszę zwrócić się w rozdziale " Użyt-
kowanie i kontrola jednostki ".

Start/stop (zaciski J26/1,2)
Może zostać podłączony zewnętrzny przełącznik dla "start / stop". Przełącz-
nik sprawia, że funkcjonowanie centrali zostaje zatrzymane, ale nie powodu-
je zaprzestania dopływu prądu.
Jeśli ta funkcja jest używana, J34 zworka powinna zostać przeniesiona do 
trybu OFF.

Opcjonalny zacisk dla ochronny filtra (zacisk J21)
Dla niektórych z większych modeli centrali.

Wyjścia przekaźnikowe (zaciski J19, J20)
System zawiera 4 identyczne wyjścia przekaźnikowe, które mogą być skon-
figurowane do różnych funkcji. Konfiguracja przedstawiona powyżej jest jed-
nym z przykładów, a pozostałe mogą być wykonane.
Aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne, proszę sprawdzić w rozdziale "Jed-
nostka obsługi i sterowania ".
Kocioł kondensacyjny, jeśli istnieje, jest zamontowany fabrycznie.

Napięcie zasilania (zaciski J15, J16, J17)
230V, 50Hz

Obudowa (Zacisk J18)
Uziemienie z obudowy.

Nagrzewnica elektryczna, napięcie zasilania (Zacisk J5 złącze / 2,3)
Styk 2 – faza, styk 3 - zero (niebieski).

Nagrzewnica elektryczna, sygnały sterujące (Zacisk J4)
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4.3.1. Podłaczenie Panelu sterowania z/bez wyświetlacza do portu 1
Jeśli nie ma komunikacji Modbus, panel zdalny powinien być podłączony do portu 1, jak poniżej.

Panel zdalny PCB
10 J8/1
11 J8/3
42 J12/3
43 J12/4

Informacje wstępne patrz instrukcja obsługi!

Podłączenie Panelu sterowania z/bez wyświetlacza do portu 2
W przypadku dodatkowej komunikacji Modbus zdalny panel należy podłączyć do portu 2. (Brak obrazu).
Połączenie powinno znajdować się blisko sygnału DUC A (42) i B (43) (nie na płytce drukowanej). Zasilanie (10, 11) w taki sam sposób, jak w przypadku portu 1.

4.3.2. Podłaczenie Panelu sterowania – Easy (TG-R4)

Panel sterowania
Easy PCB
1 J6/1
2 J6/2
3 J10/3
4 J10/4

4.3. PODŁĄCZENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
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 5. OBSŁUGA I STEROWANIE

5.1. KONFIGURACJA
Rozpocznij od autoryzacji i zaloguj się jako technik

Następnie wybierz konfigurację

Funkcje sterowania, kontynuuj strona

Temperatura, kontynuuj strona

PID wyjścia, kontynuuj strona

Prędkość wen., kontynuuj strona

ECO/ECO2, kontynuuj strona

Nagrzewnica, kontynuuj strona

Zaloguj

Historia alarmu
Załaduj ustawienia
► Konfiguracja
Autoryzacja

Zaloguj
Kod dostępu: ****
Obecny poziom: Brak

► Funkcje sterowania 
Kontrola temp.
PID wyjścia
Prędkość went.

► Zaloguj
Kod dostępu: ****
Obecny poziom: Brak

Funkcje sterowania
► Kontrola temp.
PID wyjścia
Prędkość went.

Funkcje sterowania 
Kontrola temp.
► PID wyjścia
Prędkość went.

Kontrola temp.
PID wyjścia
► Prędkość went.
ECO/ECO2

PID wyjścia
Prędkość went.
► ECO/ECO2
Nagrzewnica.

Prędkość went.
ECO/ECO2
► Nagrzewnica
Nagrzew. wstępna

Zaloguj
► Wyloguj
Zmień kod dostępu

Zaloguj
Kod dostępu:****
► Obecny poz.: Brak

Zmień kod dla:
Poziom: Technik
Nowy kod: ****

Zaloguj
Kod dostępu:****
Obecny poziom: Technik

Czy wylogować?
Nie
Obecny poziom: Technik
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Nagrzewnica wstępna, kontynuuj strona

Kontynuacja z poprzedniej strony

By-pass, kontynuuj strona

Odzysk chłodu, kontynuuj strona

Pożar, kontynuuj strona

Chłodzenie nocne, kontynuuj strona

Wej/Wyj konfiguracja, kontynuuj strona

Timer, kontynuuj strona

Modbus, kontynuuj strona

KAVK, kontynuuj strona

Zapisz ustawienia, kontynuuj strona

ECO/ECO2
Nagrzewnica
► Nagrzew. Wstępna 
By-pass

Nagrzewnica
Nagrzew. Wstępna
► By-pass
Odzysk chłodu

Nagrzew. Wstępna 
By-pass
► Odzysk chłodu
Chłodzenie nocne

Timer
KAVK
► Pożar
Wej/Wyj Konfiguracja

By-pass
Odzysk chłodu
► Chłodzenie nocne
Timer

KAVK
Pożar
► Wej/Wyj Konfig.
Modbus

Odzysk chłodu
Chłodzenie nocne
► Timer
KAVK

Pożar
Wej/Wyj Konfig.
► Modbus
Zapisz ustawienia

Chłodzenie nocne 
Timer
► KAVK
Pożar

Pożar
Wej/Wyj Konfig.
Modbus
► Zapisz ustawienia



38 The power of AIR

Centrala rekuperacyjna RT - 250/400
5.2. FUNKCJE STEROWANIA
Kontynuacja Funkcji sterowania

Funkcje sterowania
PN. Sterow.

  ↓

Gdy kontrola kaskad. 
max/min nastawa PN 
Max: 52.0 0C
Min: 15.0 0C

Reg. Wartości zad.    ↑ 
Min: -3.0 Max 3.0 0C
TG-R4: 0.0 0C
Wyśw. Zew.: 0,0 0C    ↓

Czujnik pom.  ↑
Tylko wejście analog.

Funkcje sterowania

Sterowanie kaskadowe
Ta funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy stosowane jest kaskadowe kaska-
dowe sterowanie powietrzem wywiewanym.
Żądaną wartość zadaną pomieszczenia ustawia się na czujniku pokojowym, 
jeśli sterowanie pokojowe i na czujniku powietrza wywiewanego, jeśli ste-
rowanie powietrzem wywiewanym. System oblicza nową wartość zadaną 
powietrza nawiewanego (PN) na podstawie błędu sterowania. W skrajnym 
przypadku (jeśli duży błąd sterowania) może być bardzo wysoki (lub niski), 
co może generować dużo zimnego lub gorącego powietrza nawiewanego, co 
może wydawać się niewygodne. Możliwe jest ograniczenie nastawy powie-
trza nawiewanego zarówno w górę, jak i w dół.
Zakres ustawień dla wartości minimalnej i maksymalnej wynosi 0-1500C.
Domyślne ustawienia to maks. 520C, min 150C.

Kilka czujników pomieszczeniowych
Jeśli jest więcej niż jeden czujnik pokojowy, a jeden 
z nich jest podłączony do wejścia analogowego 
(prosty czujnik standardowy lub na przykład panel 
zdalny - Easy (TG-R4)), a drugi jest szeregowym 
panelem zdalnym podłączonym do portu 1 lub 2, 
można wybrać, gdzie należy przyjąć rzeczywistą 
wartość.
To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używa-
ne jest sterowanie pokojowe.
Dostępne opcje:

 ∙ Tylko wejście analogowe
 ∙ Tylko panel zdalny · Średnia

Remote panel
- Easy

Remote panel
- Without display

Kontrola PN Temperatura jest regulowana tylko przez czujnik powietrza nawiewanego.

Temperatura zewnętrzna kompensuje kontrolę powietrza nawiewanego
Temperatura jest regulowana jako funkcja czujnika powietrza nawiewanego 
i czujnika zewnętrznego.

Kaskadowe sterowanie pokojowe
Temperatura jest regulowana w zależności od czujnika pokojowego i czujnik 
powietrza nawiewanego.

Kaskada Kontrola powietrza wywiewanego
Temperatura jest regulowana jako funkcja czujnika powietrza wywiewanego 
i czujnika powietrza nawiewanego.

Menu „Regulacja wartości zadanej” jest używane 
razem z czujnikiem pokojowym z funkcją regulacji 
wartości zadanej, np. Panel zdalny - Easy (TG-R4) lub 
Panel zdalny - Bez wyświetlacza. W tym menu podaj 
zakres regulacji wartości zadanej.

Gdy pokrętło znajduje się w pozycji środkowej (regu-
lacja 0), użyj wartości zadanej na głównym ekranie.
Funkcja „Regulacja wartości zadanej” działa tylko 
wtedy, gdy została aktywowana fabrycznie.

Ustawialny zakres dla wartości minimalnej i maksy-
malnej wynosi ± 10 stopni. Domyślnie jest to ± 30C.
Bieżąca regulacja jest widoczna na wyświetlaczu 
w kolejnych wierszach.
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5.3. KONTROLA TEMPERATURY
Kontynuacja kontroli temperatury

5.4. WYJŚCIA PID
Kontynuacja Wyjścia PID

Tutaj wyświetlana jest moc z regulatora powietrza nawiewanego, podzielo-
na między trzy wyjścia chłodzenia, by-pass`u i ogrzewania.
Wyjście z regulatora powietrza nawiewanego 0-100% jest dzielone między 
wyjścia w następujący sposób.

Jeśli kontrola powietrza nawiewa-
nego lub temperatura zewnętrzna 
kompensuje kontrolę powietrza na-
wiewanego

Jeśli kontrola kaskadowa powietrza 
wywiewanego

Jeśli kaskadowa kontrola pomiesz-
czeniowa

Funkcje kontrolerów
Regulator powietrza nawiewanego działa pośrednio, co oznacza, że wydaj-
ność rośnie wraz ze spadkiem temperatury. Sterownik jest regulatorem PI 
z nastawialnym pasmem P i czasem I.
W pierwszym przypadku temperatura na czujniku powietrza nawiewanego 
będzie stała w punkcie nastawy.
W przypadku 2 i 3 temperatura powietrza nawiewanego jest kontrolowana 
jako część sterowania kaskadowego wraz z regulatorem powietrza wylo-
towego / regulatorem pokojowym. Różnica temperatur w pomieszczeniu 
w stosunku do wartości zadanej przesuwa punkt pracy, aż błąd zostanie 
wyeliminowany.

Ustawienia kontrolerów
Parametry kontrolne można w razie potrzeby dostosować. Domyślne usta-
wienia to odpowiednio 33 i 100, co w większości przypadków jest w porządku. 
(Jest to ten sam sterownik powietrza nawiewanego we wszystkich trzech 
powyższych przypadkach. Korekty zostaną wprowadzone automatycznie, je-
śli jedna zmieni się na inną funkcję sterowania.)

Domyślne ustawienie regulatora wyciągowego i regulatora pokojowego (któ-
ry w rzeczywistości jest tym samym regulatorem) to odpowiednio 100 i 300.
Ostrzeżenie! Nieprawidłowe ustawienie może spowodować bardzo złe dzia-
łanie systemu.

Cotojest PiI
Pasmo P to zmiana temperatury potrzebna do przesunięcia siłownika z 
zamkniętego na całkowicie otwarty. Małe pasmo P (= duże wzmocnienie) 
powoduje niestabilny system. Niewielka zmiana temperatury na czujniku ge-
neruje maksymalne ciepło i zapewnia duże przekroczenia. Z drugiej strony, 
duże pasmo P (niskie wzmocnienie) zapewnia mniejsze przeregulowania, ale 
osiągnięcie prawidłowej wartości zajmie więcej czasu.
Włączenie integratora (wartość I) do pętli sterowania zapewni mniejsze 
przeregulowania. Wzmocnienie maleje wraz ze zbliżaniem się do wartości 
zadanej.

Kontroler wyjść 
(PID-Wyjścia)

Chłodzenie By-pass Grzanie

0–32% 100–0% 100% 0%
32–64% 0% 100–0% 0%
64-66% 0% 0% 0%

66 - 100% 0% 0% 0-100%

Kontrola PN
P-pasmo 33.0 0C 
I-czas: 100.0 sek
   ↓

Kontrola PN
P-pasmo 33.0 0C
I-czas: 100.0 sek
   ↓

Kontrola PN
P-pasmo 33.0 0C
I-czas: 100.0 sek
   ↓

PID wyjścia
Grzanie: 0 %
By-pass: 0% 
hłodzenie: 0%

Kontrola PW
P-pasmo 100.0 0C
I-czas: 100.0 sek
   ↓

Kontrola pomiesz.
P-pasmo 100.0 0C
I-czas: 100.0 sek
   ↓
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5.5. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORÓW
Kontynuacja z Prędkość wentylatorów

5.6. ECO/ECO2
Tryb ECO

 ∙ ECO może być używane razem ze wszystkimi funkcjami sterowania.
 ∙ ECO oszczędza energię, gdy nikogo nie ma w domu. Wentylatory spa-

dają do minimalnego przepływu.
 ∙ ECO oznacza, że wentylatory, gdy idą na min. przepływ, zwiększ pręd-

kość do normalnego przepływu, aby przenieść więcej ciepła lub ochło-
dzić, jeśli min. przepływ nie może utrzymać wartości zadanej.

 ∙ Wzmocnienie ekologiczne wraz z chłodzeniem działa nawet bez chło-
dzenia. Centrala wentylacyjna przepuszcza zimne powietrze tylko przez 
obwodnicę i ochładza się w miarę możliwości.

 ∙ Tryb ECO można aktywować na różne sposoby, za pomocą przełącz-
nika ręcznego podłączonego do wejścia cyfrowego lub automatycznie 
zgodnie z harmonogramem. ECO można również aktywować ręcznie 
w menu trybu.

Tryb ECO2
 ∙ ECO2 jest używany tylko razem z PW i sterownikiem pokojowym.
 ∙ ECO2 oznacza, że wentylatory zwiększają prędkość bardziej niż w przy-

padku samego ECO. Zwiększają się aż do zwiększenia przepływu, aby 
przenieść więcej ciepła lub chłodu, jeśli rzeczywisty przepływ nie jest w 
stanie utrzymać wartości zadanej.

 ∙ Zwiększenie ECO2 wraz z chłodzeniem działa nawet bez chłodzenia. 
Centrala wentylacyjna przepuszcza zimne powietrze tylko przez ob-
wodnicę i maksymalnie chłodzi pomieszczenie.

 ∙ ECO2 działa równie dobrze w trybie ECO (gdy nikogo nie ma w domu), 
jak działa, gdy jesteś w domu i urządzenie pracuje z normalnym prze-
pływem.

 ∙ Wzmocnienie ECO2 wraz z chłodzeniem można wyłączyć, jeśli chcesz 
wzmocnić tylko z ogrzewaniem.

Regulacja ECO
 ∙ Regulacja ECO jest aktywna tylko w przypadku sterowania PW i po-

mieszczenia.
 ∙ Regulacja ECO wymaga aktywacji ECO.
 ∙ Regulacja ECO wskazuje zakres temperatur, w którym ciepło i chłód 

są nieaktywne. Na przykład przy regulacji ECO do 20C i ustawionej 
temperaturze 200C, ogrzewanie i chłodzenie będą nieaktywne między 
180 C a 220C.

Tryb bezpieczeństwa
 ∙ Aby umożliwić ogrzewanie / chłodzenie powietrzem, konieczne jest za-

pewnienie wystarczającej ilości ciepła / chłodzenia przez nagrzewnicę 
/ chłodnicę.

 ∙ Tryb awaryjny to dodatkowa funkcja ochronna, która blokuje dołado-
wanie w przypadku braku czynnika grzewczego / chłodzącego. Celem 
jest doprowadzenie jak najmniej niechcianego chłodzenia / ogrzewania 
do mieszkania podczas możliwej awarii urządzenia, ale nadal mieć pew-
ną wentylację. Wentylatory regulują się w kierunku minimalnego prze-
pływu, do czasu powrotu mediów grzewczych / chłodzących. Jest to 
ciągła regulacja, co oznacza, że jeśli nie ma wystarczającej ilości ciepła 
/ chłodu, wentylatory przyspieszają tylko tyle, ile ciepło / chłodzenie 
pozwala uzyskać dodatnie ciepło / chłodzenie.

 ∙ Jeśli nie ma czynnika grzewczego, centrala generuje alarm, gdy pręd-
kość wentylatora osiąga minimalny przepływ przez co najmniej 5 mi-
nut. (Alarm nie zostanie wygenerowany, jeśli nie będzie czynnika chło-
dzącego).

 ∙ Tryb awaryjny jest aktywny tylko z EA i sterowaniem pokojowym, chyba 
że ECO i / lub ECO2 są skonfigurowane w momencie dostawy.

► Went. PN
Went. PW

Zaloguj

Min = 20%
Normalny = 50%
Zwiększony = 80%
Kuchnia = 80%   ↓

Kuchnia = 80%   ↑
Chłod. nocne = 50%
Max = 100%
Pożar = 0%   ↓

Opóźnienie Went. PN ↑ 
Start: 0 sek
Stop: 60 sek
Rampy V/s: 1.00s

Kuchnia = 80%   ↑
Chłod. nocne = 50%
Max = 100%
Pożar = 0%   ↓

Min = 20%
Normalny = 50%
Zwiększony = 80%
Kuchnia = 80%   ↓

Opóźnienie Went.PW ↑ 
Start: 0 sek
Stop: 60 sek
Rampy V/s: 1.00s

Ustawianie prędkości wentylatora.
W tym menu ustawia się prędkość wentylatora dla różnych trybów (w % 
prędkości maksymalnej). Zmieniając wartość% dla każdego wentylatora, 
można wyregulować system, aby uzyskać właściwą równowagę przepływu. 
Menu po lewej pokazuje wartości domyślne.

Nocne chłodzenie z prędkością wentylatora.
Wartość chłodzenia nocnego jest w chwili dostawy taka sama jak
Tryb normalny. Jeśli wartość trybu normalnego zostanie zmieniona, wartość 
chłodzenia nocnego również zostanie zmieniona, chyba że wartość chłodze-
nia nocnego jest aktywnie ustawiona na coś innego. Aby je ponownie zsyn-
chronizować, ustaw wartość nocnego chłodzenia na tę samą wartość, co 
 w trybie normalnym.

Opóźnienie wentylatora.
Możliwe jest również ustawienie opóźnienia startu i zatrzymania dla każde-
go wentylatora oraz czasu rampy.
Ustawialne wartości dla startu i stopu to 0-3600 sek. Możliwe do ustawienia 
wartości czasu rampy to 0- 100V/s
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Aktywowanie chłodzenia ECO2
Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy ECO2 jest skonfigurowany przy dostawie.
Aby użyć chłodzenia ECO2, zmień Nie na Tak.

Różnica temperatur
W tym menu ustalasz, jak szybko wentylatory mają przyspieszać, aby zwiększyć przepływ.
Jest strefa nieczułości, zanim wentylator zacznie przyspieszać. To znaczy, o ile rzeczywista temperatura może różnić się 
od wartości zadanej, zanim wentylatory zaczną zwiększać przepływ.

Ta sama strefa nieczułości dotyczy zarówno grzania, jak i chłodzenia.
Zakres ustawień strefy nieczułości: 0,0–1,0 0C w stopniach co 0,1.
Wartość ciepła i chłodu pokazuje, o ile stopni powyżej strefy nieczułości rzeczywista wartość może się różnić, zanim 
wentylatory powinny osiągnąć przepływ zwiększony. Wentylatory przyspieszają proporcjonalnie do różnicy temperatur 
w podanym zakresie. Zakres ustawień temp. różnica: 0,0- 10,0°C w krokach co 0,1.

Widok ekranu przy trybie zwiększonym i ECO
Przy prędkości wentylatora od min. Do normalnej: ECO.
Przy normalnej prędkości wentylatora: normalna.
Przy prędkości wentylatora pomiędzy normalną a doładowaniem: ECO2.

Przykład krzywej wentylatora dla ECO, ECO2 i ECO + ECO2
UWAGA! ECO jest dozwolone tylko wtedy, gdy nikogo nie ma w domu. Bez aktywowanych funkcji ECO wentylatory pracują cały czas przy normalnym przepływie.
W poniższym przykładzie użyto następujących wartości.
Regulacja ECO. : 2,00C
Strefa nieczułości: 0,50C
Różnica temp. ogrzewanie: 1,00C
Różnica temp. chłodzenie: 2,00C
Włączone chłodzenie ECO2

Warunki temperaturowe w trybie zwiększonym
Tutaj określasz, o ile cieplejsze (lub zimniejsze) musi być powietrze nawiewane, aby umożliwić uruchomienie trybu zwiększonego. Przykład: przy ustawieniu grzania 
1 stopień wentylatory zaczną regulować w kierunku minimalnego przepływu, gdy temperatura powietrza nawiewanego jest o jeden stopień powyżej powietrza 
wywiewanego, a następnie osiągną minimalny przepływ, gdy temperatura powietrza nawiewanego i powietrza wywiewanego będzie równa.
Wartość temperatury można ustawiać w zakresie 0-10 stopni w krokach co 0,1 stopnia.

Poniższa tabela określa sposób regulacji wentylatorów w różnych warunkach.

Aktywuj ECO2
Chłodzenie: Nie 

   ↓

Różnica temp.   ↑
Grzanie: 2.00C
Chłodzenie: 4.00C
Nieczułość: 0.50C   ↓

Różnica temp. dla przej. 
w tryb zwiększony 
Grzanie PN>PW + 1.00C 
Chłod. PN<PW -1.00C  ↓

Poniższe menu pokazuje możliwości ustawienia trybu ECO i trybu awaryjnego.
Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja ECO i / lub ECO2 jest skonfigurowana przy dostawie.

Kontynuacja z ECO/ECO2

ECO
Ustawienia fabryczne

ECO2
Ustawienia fabryczne

Tryb ECO Wymagane grzanie Wymagane chłodzenie

- - - Normalny Normalny
Tak - - Normalny Normalny
Tak - Tak Min → Normalny Min → Normalny

- Tak - Normalny → Zwiększony
Normalny → Zwiększony; jeżeli chłodzenie ECO2 jest 

aktywowane

Tak Tak - Normalny → Zwiększony
Normalny → Zwiększony; jeżeli chłodzenie ECO2 jest 

aktywowane

Tak Tak Tak Min → Zwiększony
Normalny → Zwiększony i → Zwiększony; jeżeli chło-

dzenie ECO2 jest aktywowane

%
90
80
70
60
50
40
30
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0

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 wartość rzeczywista (temp. pomieszczeniowa)

Wartość zadana 22

Charakterystyka wentylatora w ECO/ECO2

Różnica temperarur grzanie Strefa nieczułości

Różnica temperarur grzanie Strefa nieczułości Regul. ECO Strefa nieczułości

Zwiększony ECO

ECO2

ECO + ECO2
Normalny

Minimalny
Różnica temperatur chłodzenie
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5.7. NAGRZEWNICA
Kontynuacja z Nagrzewnicy

5.8. NAGRZEWNICA WSTĘPNA (NIEUŻYWANY!)

5.9. BY-PASS
Kontynuacja z by-pass

Rodzaj nagrzewnicy → 
Elektryczna

Rodzaj nagrzewnicy → 
Wodna

Okres: 60s

   ↓

Zabez. przeciwzamr.  ↑ 
Temp. startu: 13.0 0C 
Temp. alarmu: 7.0 0C
   ↓

Zawór strefy   ↑
nieczułości
0,5%
   ↓

Nagrzewnica elektryczna
Wybierz typ nagrzewnicy. Domyślnie jest elektryczna. Można ustawić okres 
od 0 do 600 sekund.
Przykład: Przy poziomie ciepła 50% i okresie 60 sekund nagrzewnica połączy 
się na 30 sekund i rozłączy na 30 sekund i tak dalej

Nagrzewnica wodna
Inną opcją jest nagrzewnica wodna.
Podgrzewanie wody stwarza ryzyko zamarznięcia wody w przypadku braku 
ciepłej wody. Dlatego centrala jest wyposażona w czujnik ochrony przed za-
marzaniem i kontrolę ochrony przed zamarzaniem.

Temperatura wody jest mierzona w pobliżu nagrzewnicy wodnej za pomocą 
czujnika zabezpieczającego przed zamarzaniem (PT1000) zamocowanego na 
rurze powrotnej, a następnie izolowanego.

Kontrola ochrony przed zamarzaniem
Istnieje kontrola ochrony przed zamarzaniem 0-100% według skali liniowej, 
między wartością początkową a temperaturą alarmu plus 1 stopień. Poziom 
ciepła będzie, zależnie od tego, która wartość będzie wyższa od normalnej 
wartości regulatora temperatury i wartości regulatora ochrony przed zama-
rzaniem.
Przy ustawionej temperaturze alarmu generowany jest alarm ochrony przed 
zamarzaniem i oba wentylatory zostaną zatrzymane, przepustnica powie-
trza zewnętrznego (ULS) i obejście zostaną zamknięte. Zawór ciepła będzie 
nadal otwarty, a pompa obiegowa ciepła będzie nadal działać.
Alarm można potwierdzić niezależnie od temperatury ochrony przed zama-
rzaniem, a następnie wyjście alarmowe powróci.
Aby ponownie uruchomić centralę, temperatura ochrony przed zamarzaniem 
musi być ≥ ustawiona temperatura alarmu + 2,5 stopnia.

Błąd czujnika
W przypadku usterki czujnika zabezpieczenia przed zamarzaniem generu-
je alarm zabezpieczenia przed zamarzaniem i alarm błędu czujnika, a oba 
wentylatory zatrzymają się, przepustnica powietrza zewnętrznego i obejście 
zostanie zamknięte. Zawór ciepła otworzy się maksymalnie, a pompa obie-
gowa ciepła będzie nadal działać.

Specjalne przypadki
Jeśli centrala jest w trybie ogrzewania ręcznego, ogrzewanie nie będzie ste-
rowane ochroną przed zamarzaniem. Zamiast tego wartość ręczna będzie 
ważna aż do ustawionej temperatury alarmowej. Po osiągnięciu tempe-
ratury alarmowej oba wentylatory zatrzymają się, przepustnica powietrza 
zewnętrznego i obejście zostaną zamknięte, zawór ciepła otworzy się do 
maksimum i uruchomi się pompa obiegowa ciepła. Stanie się tak, nawet 
jeśli niektóre z nich są ustawione w trybie ręcznym. Opóźnienie zatrzyma-
nia dla wentylatorów jest ignorowane, jeśli zatrzymanie jest spowodowane 
alarmem zabezpieczenia przed zamarzaniem i / lub alarmem czujnika zabez-
pieczenia przed zamarzaniem.

Ustawienia kontroli ochrony przed zamarzaniem
Temperaturę początkową (temperaturę czujnika przeciwzamrożeniowego, 
gdy powinno się uruchomić sterowanie) ustawia się w menu ustawień (patrz 
wyżej).
Zakres ustawień: od +130C do + 500C. Domyślnie: 130C.
Temperatura alarmu (temperatura, w której ma zostać wygenerowany 
alarm) zostanie automatycznie zmieniona na 60C niższą niż temperatura po-
czątkowa. Domyślne ustawienie 130C dla temp. Początkowej automatycznie 
poda temperaturę alarmu 70C.
Zawór strefy nieczułości oznacza, że odpowiedź krokowa ze sterownika musi 
przekraczać ustawioną wartość% maks. napięcie sterujące w celu zmiany sy-
gnału na zaworze. Przykład: w strefie nieczułości 0,5% odpowiedź skokowa 
musi wynosić 5% x 10 V = 0,5 V.
Zakres ustawień: 0–50%. Domyślnie: 0,5%

Przedział czasu pracy przepustnicy by-passu
Czas, w którym przepustnica obejściowa przechodzi z pozycji otwartej do 
zamkniętej, różni się w zależności od modelu naszego urządzenia.
Tutaj ustawiasz całkowity czas przejścia klapy z otwartej na zamkniętą lub 
odwrotnie. Następnie system automatycznie ustawia przepustnicę w żąda-
nej pozycji.
To samo menu pokazuje również obliczone bieżące otwarcie w procentach.

Funkcja odszraniania
Gdy temperatura powietrza wywiewa-
nego ciągle utrzymuje się poniżej usta-
wionej temperatury odszraniania przez 
określoną liczbę godzin, funkcja odszra-
niania uruchomi się i będzie działać 
przez określoną liczbę minut.
To, co dzieje się podczas odszraniania, 
zależy od tego, czy centrala ma na-
grzewnicę elektryczną, czy wodną.

W obu przypadkach wentylator SA za-
trzyma się, a wentylator EA będzie pra-
cował z normalnym przepływem.
Ponadto w przypadku nagrzewnicy elek-
trycznej: by-pass zamyka się i nagrzew-
nica wyłącza się.
Ponadto, jeśli podgrzewacz wody: obej-
ście zostanie otwarte i włączone zosta-
nie maksymalne ogrzewanie.

Temp. odszr. 3,00C
Czas przed rozm.
zaczyna się 3 godziny 
Czas odszrania 5 min ↓

Przepustnica by-pass:↑ 
Czas trwania = 45 s 
Obliczona pozycja
0% otwarty
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5.10. ODZYSK CHŁODU
Jeśli wymagane jest chłodzenie, wymiennik ciepła może wykorzystać chłod-
ne powietrze znajdujące się już w domu do schłodzenia ciepłego powietrza 
nawiewanego. Jeśli aktywowane jest odzyskiwanie chłodzenia, a tempera-
tura powietrza wywiewanego jest o określoną liczbę stopni niższa niż tem-
peratura zewnętrzna, odzyskane zostanie chłodne powietrze wewnętrzne.

Aktywacja i konfiguracja
Odzyskiwanie chłodzenia można zmienić, Tak / Nie, i jest ono domyślnie włą-
czone (Tak).
Przesunięcie temperatury dla odzysku chłodzenia może być zmieniane w 
zakresie 0-20 ° C w krokach co 0,1 ° C i jest domyślnie ustawione na 2,0oC.
Kontynuacja z by-pass strona 10

Ostatni wiersz w menu pokazuje, czy czas aktywacji jest aktywny, czy nie. 
Możliwe jest również zresetowanie trwającego przedłużonego czasu działa-
nia. (Jeśli wydłużony czas pracy jest ustawiony na 0 godzin, w rzeczywistości 
będzie wynosił 1 min, co ułatwia testowanie funkcji).

W czasie nocnego chłodzenia aktywne chłodzenie doładowania jest wyłą-
czone. (Patrz rozdział ECO, w tym tryb awaryjny). Domyślnie od 22:00 do 
06:00. Nawet jeśli chłodzenie nocne zakończyło się, ponieważ warunki nie są 
już spełniane, chłodzenie doładowujące jest wyłączone przez cały określony 
czas.

W standardowym przypadku wentylatory będą pracować z tą samą prędko-
ścią (normalna prędkość) przez całą noc (22: 00–06: 00). W poranne dołado-
wanie jest dozwolone, ale nadal z niską nastawą (18 stopni), aż do zakończe-
nia przedłużonego czasu pracy (4 godz.), który będzie o godz. 10.00.

Warunki chłodzenia nocnego
W tym menu konfigurowane są warunki temperaturowe dla chłodzenia noc-
nego. „Dzień PZ” pokazuje, że średnia wartość temperatury PZ między 9:00 
a 16:00 musi być wyższa niż ustawiona wartość. Zakres ustawień 0-300C 
w krokach co 10C. Domyślnie 220C. Wartość w nawiasie pokazuje rzeczywistą 
wartość średnią. Wartość resetuje się o godzinie 9:00, a nowa wartość jest 
obliczana w ciągu dnia. Wartość w nawiasie jest aktualizowana co godzinę. 

Bieżąca temperatura zewnętrzna musi być wyższa niż ustawiona wartość i 
niższa niż bieżąca temperatura pokojowa (w przypadku sterowania PW, czuj-
nik PW). Zakres ustawień 0-300C w krokach co 10C. Domyślnie 100C.
Temperatura w pomieszczeniu musi być wyższa niż ustawiona wartość. 
Zakres ustawień 10-300C w krokach co 10C. Domyślnie 180C.
Wszelkie korekty wartości zadanej nie wpłyną na tę wartość.

Prędkość wentylatora w trybie chłodzenia nocnego
Istnieją również specjalne prędkości wentylatora związane z chłodzeniem 
nocnym. Patrz rozdział „Prędkości wentylatora”.

Jak to działa
Jeśli wszystkie warunki nocnego chłodzenia zostaną spełnione, wystąpią 
następujące zdarzenia. Przepustnica by-pass`u jest otwarta max. Grzanie 
i chłodzenie są wyłączone.

Wentylatory zmieniają prędkość zgodnie z ustawieniami nocnego chłodze-
nia. Nocne chłodzenie jest wyświetlane na panelu tak długo, jak naprawdę 
jest aktywne (wszystkie warunki są spełnione).
Jeśli którykolwiek z warunków nie jest już spełniony, rozpocznie się przedłu-
żony czas pracy, a następnie centrala powróci w tryb normalny.

5.11. CHŁODZENIE NOCNE
Nocne chłodzenie oznacza, że w nocy w ciepłym sezonie zimne powietrze z 
zewnątrz jest pobierane bezpośrednio do domu w celu schłodzenia domu i 
buforowania na ciepły dzień przed nami.
Nocne chłodzenie jest zalecane w przypadku ogrzewania powietrzem, takim 
jak EA lub sterowanie pokojowe. Możliwe jest jednak także stosowanie go ra-
zem ze sterowaniem powietrzem nawiewanym, ponieważ centrala przełącza 
się na sterowanie EA, gdy aktywne jest chłodzenie nocne (także po upływie 
czasu). Działa to w warunkach, w których normalne urządzenia grzewcze 
zostały wyłączone.

Ustawienia chłodzenia nocnego są dostępne w menu ustawień poniżej.

Pozostały czas kontroluje się ciepło za pomocą temperatury pokojowej 
ustawionej w menu „Warunki chłodzenia nocnego” jako wartości zadanej. 
(To, aby uratować nowo nabytą nocną chłodną). Jeśli wydłużony czas pracy 
przekroczyłby czas aktywacji następnego dnia, priorytetem będzie chłodze-
nie nocne. Jeśli warunki chłodzenia nocnego nie są już spełnione w czasie 
aktywacji, w tym momencie rozpocznie się przedłużony czas pracy. Jeśli 
warunki zostaną spełnione ponownie przed końcem czasu aktywacji, chło-
dzenie nocne rozpocznie się ponownie, a wydłużony czas pracy resetuje się.

Aktywacja chłodzenia nocnego
Aktywację można zmienić (Tak / Nie) 
i domyślnie jest nieaktywna (Nie). Po 
włączeniu chłodzenia nocnego domyśl-
nie jest ono aktywne między 22:00 
a 6:00 rano. Zakres czasu można zmie-
niać w krokach co 1 minutę w dzień 
i w nocy. Można ustawić wydłużo-
ny czas pracy (po czasie), ustawiany 
w zakresie 0-24 godzin w odstępach 
1 godziny. Ciepło jest wyłączone przez 
część wydłużonego czasu pracy, który 
jest w ciągu nocnego czasu aktywacji 
chłodzenia.

Jak to działa
Ominięcie ma związek z powietrzem zewnętrznym i powietrzem wywiewa-
nym.

Aktw. Chłodz. Nocn.:
Nr: 22:00-06:00
Po czasie: 4h
Nie działa: Reset: Nie ↓

Odzysk. zimne pow.: Tak 
Warunki, aby rozpocząć 
odzyskiwanie:
Temp. PZ> PW + 2,00C

Warunki nocne    ↑
Dzień :> 220C (9)
Temp. PZ. .: 10oC –atyw. 
Temp. pom.:> 180C

Wymagania Chłodzenie Chłodzenie Grzanie Grzanie
PZ >PW+2 <PW+2 >PW+2 <PW+2

By-pass

Reguluje 
w kierunku 
zamkniętej 
do zimnej 
wymiany 
chłodnicy 

w powietrzu

Reguluje 
w kierunku 
zamkniętej 
do zimnej 
wymiany 
chłodnicy 

w powietrzu

Reguluje 
w kierunku 
otwarcia na 
ciepło dzięki 
cieplejszemu 

powietrzu 
z zewnątrz

Reguluje 
w kierunku 
otwarcia na 
ciepło dzięki 
cieplejszemu 

powietrzu 
z zewnątrz
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5.12. TIMER
W tym menu konfiguracji konfigurujesz, co powinien zrobić timer.
Domyślnie ustawiony jest przepływ minimalny, co oznacza, że centrala bę-
dzie pracować z przepływem minimalnym w okresach określonych w harmo-
nogramie timera menu.
Zwykle używany jako „tryb poza domem”, jeśli są okresy co tydzień, kiedy ni-
kogo nie ma w domu. Timer można na przykład wykorzystać do zatrzymania 
lub zwiększenia centrali zgodnie z harmonogramem.

Kontynuacja z Timer.

Wejście pożar
Wejście przeciwpożarowe można skonfigurować:

 ∙ Normalnie otwarty (domyślnie),
 ∙ Normalnie zamknięte.

Oznacza to, że jeśli skonfigurowane jest „Normalnie otwarte” i nastąpi za-
mknięcie (alarm pożarowy), centrala zostanie ustawiona w tryb pożarowy 
i wyjście alarmowe zostanie aktywowane.
Możliwe jest ćwiczenie (testowanie) klap przeciwpożarowych. Jeśli chcesz 
ćwiczyć, możesz wybrać, czy centrala ma się zatrzymać, czy nie podczas ćwi-
czeń.

Dostępne opcje:
 ∙ Nie,
 ∙ Tak, nie zatrzymuj centrali,
 ∙ Tak, zatrzymaj centralę.

Funkcje klapy przeciwpożarowej
Funkcję klap przeciwpożarowych można skonfigurować:

 ∙ Nieaktywny (domyślnie)
 ∙ Klapy przeciwpożarowe normalnie zamknięte
 ∙ Klapy przeciwpożarowe normalnie otwarte

Ćwiczenie klapy przeciwpożarowej
Aby zapewnić, że klapy przeciwpożarowe naprawdę działają w przypadku 
pożaru, klapy można ćwiczyć (testować) w regularnych odstępach czasu. In-
terwał jest regulowany. Aby to było możliwe, przepustnice są wyposażone 
w wyłączniki krańcowe. Ćwiczenie sprawdza, czy przepustnice osiągają swo-
je położenia krańcowe i czy wyłączniki krańcowe działają. Jeśli nie, zostanie 
wygenerowany alarm. Można ustawić czas pracy amortyzatorów (0–600 se-
kund). Jest to maksymalny czas przejścia klapy z jednego punktu granicz-
nego do drugiego.

Można również ustawić liczbę dni (1-30) między ćwiczeniami, a także porę 
dnia (0–23) podczas ćwiczeń. Jeśli czas jest ustawiony na 0, ćwiczenie zosta-
nie wykonane o północy.

5.13. KAVK – KOCIOŁ KONDENSACYJNY
Jeśli w pobliżu centrali nie ma odpływu podłogowego, dobrym rozwiązaniem 
jest KAVK. KAVK to grzejnik elektryczny, który uruchamia się, gdy istnieje 
ryzyko kondensacji. Woda paruje i jest wentylowana przez rurę powietrza 
wywiewanego. To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy KAVK jest skonfi-
gurowany do dowolnego wyjścia cyfrowego.
Temperaturę zewnętrzną, kiedy KAVK ma się uruchomić, można ustawić 
w menu, a także temperaturę zatrzymania.

Temperatura początkowa powinna zwykle być niższa niż temperatura koń-
cowa, co spowoduje tak zwaną histerezę między początkiem a stopem. 
Jeśli start i stop są takie same, może to spowodować, że przekaźnik będzie 
się ciągle przełączał, jeśli temperatura zewnętrzna będzie miała wartość 
ustawioną. Jeśli temperatura zatrzymania jest ustawiona poniżej tempera-
tury początkowej, temperatura początkowa będzie miała priorytet zarówno 
jako temperatura początkowa, jak i końcowa.
Domyślne ustawienia to start 5.0oC i stop 10.0oC. Zakres ustawień dla startu 
i stopu to 0-300C.

Kontynuacja z KAVK 

Timer steruje:
Min. Przepływ

KAVK / koc. konden. 
Temp. począt.: 5,00C 
Temp. zatrz.: 10,00C

5.14. FUNKCJA POŻAROWA
To menu służy do zmiany prędkości wentylatorów w przypadku pożaru, więc 
usuwają one gazy pożarowe. Menu służy również do ustawienia klap prze-
ciwpożarowych w odpowiednich pozycjach.
To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy funkcja pożar jest aktywowany 
fabrycznie.

Kontynuacja z funkcja pożarowa

Wejście pożar
Normalnie otwarte 
Ćwicz klapę przeciwpoż. 
Nie

Funkcje klapy pożarowej 
Nie aktywne

   ↓

Ćwicz klapę przeciwpoż.
Czas pracy: 0 sek 
Interwał, dni: 1
Ćwicz. czas: 0
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5.15. WEJŚCIA/WYJŚCIA KONFIGURACJA
Wejścia/wyjścia, ciąg dalszy

Timer
Timer może być podłączony do dowolnego z wejść, jeśli T zostanie akty-
wowany w dowolnym rzędzie. Jest tylko jeden timer. Wszystkie funkcje z 
wyjątkiem nieaktywnej, klapy przeciwpożarowej, alarmu pożarowego i trybu 
pieca mogą mieć podłączony timer.

Podłączenie timera do żądanej funkcji
Gdy przejdziesz przez wiersze i wybierzesz funkcje dla danych wejściowych, 
kursor utworzy jeszcze jedną pętlę i istnieje możliwość umieszczenia litery 
T względem dowolnego wiersza. Użyj strzałki w górę iw dół, aby połączyć 
stoper z określonym rzędem. W rzędzie zaświeci się „T”. Aby usunąć „T”, użyj 
strzałek w górę i w dół. Po potwierdzeniu przyciskiem OK timer zostanie 
podłączony do tego konkretnego wejścia.

Aby przesunąć stoper do innego rzędu, należy najpierw usunąć T z bieżącego 
rzędu. Jeśli spróbujesz skonfigurować licznik do wiersza, a licznik jest już 
podłączony do innego wiersza, pierwsza litera T zapali się po naciśnięciu 
strzałki w górę lub w dół, ale zniknie po przejściu przez wszystkie wiersze.

Konfiguracja Timera
Timer można ustawić w zakresie od 0 do 24 godzin i 59 minut w krokach co 1 
minutę. Możesz wybrać wysoki lub niski sygnał startu. Timer jest wyzwalany 
sygnałem.
Gdy wejście zostanie wyzwolone, timer uruchomi się, a bieżąca funkcja bę-
dzie aktywna do momentu zatrzymania timera.

Możliwe jest wcześniejsze zresetowanie timera. Zostanie to zrobione, jeśli 
na chwilę przejdziesz do innego trybu (w menu trybu).

Priorytet timera jest równy innym funkcjom obok.

Priorytet
Nr 1 ma najwyższy priorytet.
1. Centrala On / Off, niezależnie od tego, które wejście jest skonfigurowane.
2. Alarm pożarowy i klapa przeciwpożarowa niezależnie od tego, które wej-
ścia są skonfigurowane. 3. Każda inna funkcja powiązana z DI6
4. Każda inna funkcja związana z DI3
5. Każda inna funkcja związana z DI2
6. Każda inna funkcja związana z DI1
7. Timer (niezależnie od tego, co jest powiązane z timerem).

Konfiguracja typu wentylatora
W DI4 i 5 konfiguruje typy wentylatorów w urządzeniu, EC (domyślnie) lub 
AC. (Inny rodzaj sygnału sprzężenia zwrotnego). Są one zwykle konfigurowa-
ne fabrycznie i nie należy ich zmieniać.
Dostępne opcje:

 ∙ DI4: Wentylator PN Wentylator EC lub PN Wentylator AC.
 ∙ DI5: Wentylator PW EC, wentylator PW AC lub nieaktywny.

Możliwe jest odłączenie sygnału sprzężenia zwrotnego od wentylatora PW, 
aby uniknąć alarmu, jeśli używany jest zewnętrzny wentylator PW bez sy-
gnału sprzężenia zwrotnego.

Funkcja pieca
Funkcja Piec musi być aktywowana fabrycznie, w przeciwnym razie tryb Piec 
nie będzie działał.
Tryb pieca oznacza zmniejszenie PW i zwiększenie PN piec został zapalony. 
Oznacza to również, że chłodzenie jest zatrzymane, aby nie chłodzić komfor-
towego ciepła pieca.
Skonfiguruj dowolne z wejść DI1, DI2, DI3 lub DI6 do trybu Piec. Po wybraniu 
trybu piecowego wyświetlana jest strzałka po prawej stronie. Oznacza to, że 
nowe menu jest dostępne po prawej stronie.

Wejścia cyfrowe
W razie potrzeby wybierz funkcję dla wejść DI1, DI2, DI3 i DI6.

Do wyboru główna funkcja:
 ∙ Nieaktywny
 ∙ Min. pływ
 ∙ Zwiększenie przepływu
 ∙ Max. pływ
 ∙ Centrala wentylacyjna wł. / Wył
 ∙ Normalny

(DI1 jest domyślnie On / Off centrali AHU, ale można ją zmienić, 
jeśli inne wejścia są zajęte).

Opcje do wyboru (pod warunkiem, że funkcja została skonfigu-
rowana fabrycznie).

 ∙ Tryb kuchenny
 ∙ ECO
 ∙ Tryb pieca
 ∙ Alarm przeciwpożarowy
 ∙ Klapa przeciwpożarowa.

► Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
Wyjścia analogowe

Wejścia cyfrowe
► Wyjścia cyfrowe
Wyjścia analogowe

Wejścia cyfrowe 
Wyjścia cyfrowe
► Wyjścia analogowe

DI1= ON/OFF   ↑
DI2 = Nie aktywne 
DI3=Tryb pieca  →
DI6=Nie aktywne   ↓

DO4=Suma alarmów 
DO5=Pomp. obieg.nagrz. 
DO6=KAVK
DO7=Nie aktywne

Timer pieca
Czas zapłonu: 15 min
Po czasie: 12 godzin

DI4=Went. PN – EC 
ID5=Went. PW - EC

Odwróć wejścia cyfrowe 
DO4= Nie DO7=Nie
DO5= Nie
DO6= Nie

Timer
Timer: 0h 0min
Skraj: Hi

AO3 Grzanie =0-10V
A04 Chłodzenie= 0-10V 
AO5 Nagrz. Wst. = 0-10V
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Konfiguracja timera pieca
Dwa różne czasy są ustawione na zegarze pieca.
Czas rozruchu 0-30 minut w krokach co 1 minutę. W tym czasie wentylatory 
będą pracować z prędkością ustawioną dla pieca (patrz konfiguracja prędko-
ści wentylatora rozdział 5.5).
Czas po 0-24 godzin w krokach co 1 godzinę. W tym czasie chłodzenie jest 
wyłączone. Obejście nie otwiera się, a aktywne chłodzenie nie jest aktywo-
wane.

Wyjścia cyfrowe
W razie potrzeby wybierz funkcję dla wyjść DO4, DO5, DO6 i DO7.

Do wyboru standardowe funkcje:
 ∙ Nieaktywny
 ∙ KAVK (kocioł kondensacyjny)
 ∙ ULS (przepustnica powietrza zewnętrznego)
 ∙ Suma alarmów
 ∙ Pompa obiegowa nagrzewnicy
 ∙ Normalny przepływ.

Opcje do wyboru (należy wybrać nagrzewnica wstępna, patrz rozdział 5.8)
 ∙ Nagrzewanie wstępne PWM (możliwe tylko w DO4)

Więcej opcji do wyboru (funkcje muszą być skonfigurowane fabrycznie).
 ∙ Pompa obiegowa chłodnicy
 ∙ Klapa przeciwpożarowa.

Odwracanie wyjść cyfrowych
W niektórych przypadkach może być preferowane, aby przekaźnik alarmu 
włączał się natychmiast po zasileniu urządzenia, a zamiast tego wyłączał 
się w przypadku alarmu.
Spowoduje to wygenerowanie alarmu, jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu.
W tym menu jedno lub więcej wyjść można odwrócić.

Wyjścia analogowe
Jeśli zawory nie mają wejścia 0-10 V (domyślnie), możliwe są inne opcje. 
Funkcje do wyboru:

 ∙ 0-10 V.
 ∙ 2-10 V.
 ∙ 10-2 V.
 ∙ 0-0 V.

5.16. MODBUS
To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy Modbus jest aktywowany fa-
brycznie.
Kontynuacja z Modbus.

Ustawienia parametrów Modbus
 ∙ Adres.
 ∙ Szybkość transmisji: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4900, 9600 lub 19200 

bps
 ∙ Parzystość: Brak, Nieparzysty lub Parzysty

5.17. ZAPISYWANIE USTAWIEŃ
Kontynuacja z Zapisywanie ustawień.

Zapisz obecne ustawienia
Tutaj zostaną zapisane bieżące ustawienia. Wcześniej zapisane ustawienia 
zostaną utracone. Wszystkie ustawienia oprócz daty i godziny zostaną za-
pisane.
Na następnej stronie znajduje się lista wszystkich zapisanych danych i ich 
domyślnych ustawień.

Modbus adres: 1
Baud rate: 9600 bps 
Parzystość: brak

Zapisz obecne
Ustawienia: Nie
UWAGA! Nadpisane 
Obecnie zapisane ustaw.
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Ustawienia domyślne 

Kontrola wartości zadanej PN 18
Kontrola wartości zadanej PW 21

Kontrola wartości zadanej temperatury pomieszczeniowej 21
Set point ODT comp. SA control 25, 24, 23, 23, 22, 20, 18, 18

Regulacja ECO 2
Kontrola wentylatora Auto

Czas letni Tak
Aktywacja timera Nie

Terminarz Poniedziałek - Piątek 8-17, 0-0
Terminarz Sobota - Niedziela 0-0

Terminarz Wakacje 01-01 – 01-01
Ręczny/Auto Auto
Timer filtra Okres 12 miesięcy

Funkcja sterowania Kontrola PN
Min/Max nastawa PN 52 15

Regulacja wartości zadanej 0
Kontrola temp. P 33 I 100

Prędkość wentylatora PN 20,50,80,80,80,50,100,0
Opóźnienie went. PN 0, 60, 1

Prędkość wentylatora PW 20,50,80,20,20,50,100,100
Opóźnienie went. PW 0, 0, 1

Aktywowanie ECO2 chłodzenie Nie
Różnica temperatury 2.0, 4.0, 0.5

Różnica temperatury do przejścia w tryb zwiększony 1.0, 1.0
Nagrzewnica Elektryczna, okres 60 sec

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 13
Strefa nieczułości zaworu 0,5

Nagrzewnica wstępna Nie aktywne
Okres 60 s

Strefa nieczułości zaworu 0,5
By-pass Temperatura odszraniana 3, 3h 5 min

Czas działania przepustnicy by-pass 45
Odzysk chłodu Tak 2

Chłodzenie Nocne Tak 22-06 4
Warunki chłodzenia Nocnego 22, 10, 18

Timer minimalny przepływ
KAVK (Kocioł kondensacyjny) 5, 10

Wejście pożarowe Normalnie otwarty, Nie
Funkcje klapy przeciwpożarowej Nie aktywne

Ćwiczenie klapy przeciwpożarowej 90, 1, 0

Konfiguracja wejścia/wyjścia Cyfrowe wejścia 
On/Off, nie aktywne, nie aktywne,

nie aktywne, went. PN EC, went.PW EC
Timer 0,0, Hi

Konfiguracja wejścia/wyjścia Cyfrowe wyjścia suma alarmów, pompa obiegowa nagrzewnicy, KAVK, ULS
Odwrócenie cyfrowych wyjść Nie, Nie, Nie, Nie

Konfiguracja wejścia/wyjścia Analogowe wyjścia 0-10V, 0-10V, 0-10V
Język Szwedzki

Aktywne funkcje Nie, Nie, Nie. Nie, Nie, Nie
Aktywowanie went. PW Tak

Aktywowanie timeru filtra Tak
Aktywuj zewnętrzny wyświetlacz Nie, 2, 254,253

Dostosuj wartość zadaną 3, -3
Dostosuj wartość zadaną z TG-R4 (panel sterowania Easy) Nie

Komunikacja Modbus Nie aktywne
Adres 1, 9600, żaden

Exoline 254,30
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