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Utylizacja i recykling
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą WEEE. Podczas usuwania urządzenia postępuj zgodnie z
lokalnymi przepisami i regulacjami.
Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu i mogą być ponownie użyte. Nie wolno
wyrzucać do odpadów domowych..

2

Ostrzeżenia
Niebezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że
zasilanie urządzenia jest odłączone!
Wszystkie połączenia elektryczne i prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane przez
upoważnionego instalatora i zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ostrzeżenie
Ten produkt może obsługiwać tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę lub szkolenie w tej
dziedzinie lub prowadzona pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanej osoby.
Podczas montażu i konserwacji należy uważać na ostre krawędzie. Stosować rękawice ochronne.

Ostrzeżenie
Mimo, że zasilanie sieciowe urządzenia zostało odłączone, nadal istnieje ryzyko uszkodzenia ciała
spowodowanego obrotowymi częściami, które nie zostały w pełni zatrzymane.

Ważne
Instalacja urządzenia oraz kompletnego systemu wentylacji muszą być przeprowadzone przez
upoważnionego instalatora i zgodnie z lokalnymi przepisami.
System powinien działać w sposób ciągły i zatrzymywać się tylko w celu konserwacji/serwisowania.
Nie podłączać suszarek bębnowych do systemu wentylacyjnego.
Podczas składowania przed montażem należy przykrywać przewody kanału i zakończenia.
Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że filtry są zamontowane.
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Typ tabliczki znamionowej

Przed skontaktowaniem się z przedstawicielem serwisu zanotuj specyfikację i numer produkcyjny na tabliczce
znamionowej, która znajduje się z boku urządzenia, obok połączeń zewnętrznych.

Rys. 1 Typ tabliczki znamionowej

Pozycja

Opis

1

Nazwa produktu (specyfikacja produktu)

2

Numer katalogowy produktu

3

Numer zamówienia

4

Numer seryjny

5

Data produkcji (RRRR.MM.DD)

3.1

Kod QR

Kod QR to optyczna etykieta zawierająca listę części zamiennych i dokumentację. Tabliczka z kodem QR znajduje się obok
tabliczki znamionowej.
Użyj aplikacji mobilnej lub innego czytnika kodów QR, aby uzyskać dostęp do jej zawartości.

Rys. 2 Przykład tabliczki z kodem QR

4

Informacje o produkcie

SAVE VTR 500 są to centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wbudowanym wysokosprawnym
obrotowym wymiennikiem ciepła. Centrale SAVE VTR 500 nadają się do domów z ogrzewaną częścią mieszkalną o
powierzchni do 400 m2.
Centrala nawiewa przefiltrowane powietrze zewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych i wywiewa powietrze z łazienki,
kuchni i pomieszczeń wilgotnych. Centrala wyposażona jest w wbudowaną nagrzewnicę elektryczną o mocy 1670 W.

4.1

Wykonanie lewe i prawe

Dostępne są dwie opcje wykonania: prawa (R) i lewa (L). Różne opcje wykonania są rozpoznawane przez
umieszczenie wewnętrznych elementów i króćca powietrza nawiewanego, który znajduje się po lewej stronie
urządzenia w centrali (L), a po prawej stronie w centrali (R).
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Uwaga:
Ta instrukcja opisuje model lewy (L). Wnętrze modelu prawego (R) jest lustrzanym odbiciem.

5

Sterowanie SAVECair

5.1

Ogólne

SAVECair jest nowoczesnym panelem dotykowym LCD, znanym jako HMI - Human Machine Interface. Ekran
dotykowy udostępnia informacje o aktualnym stanie centrali i umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami systemu.
Ustawienia są wykonywane dotykając ikon i opcji. Ekran dotykowy jest dość czuły i nie trzeba naciskać zbyt mocno.

5.2

Ekran startowy

Podczas pierwszego uruchomienia centrali zostaną wyświetlone zapytania o:
• język menu
• czas i data
• typ sterowania przepływem powietrza (ręczne / obr./min.) i poziomy przepływu powietrza
• typ nagrzewnicy (brak / elektryczna / wodna / wymiennik grzanie-chłodzenie tzw. change-over)
Jeśli kreator rozruchu zostanie anulowany, uruchomi się ponownie podczas następnego włączenia centrali, będzie to
trwało do momentu zakończenia pomyślnego kreatora uruchomienia.

5.3

Podstawowe symbole

Poniższe podstawowe symbole wyboru są dostępne na większości stron menu:
Suwak włączania i wyłączania, aby
włączyć lub wyłączyć funkcję. Biała
bańka - funkcja jest nieaktywna,
zielona bańka - funkcja jest aktywna.

Przycisk Powrotu, aby powrócić do
poprzedniego menu, znajduje się w
lewym górnym rogu
Strzałka w górę, aby zwiększyć wartość

CANCEL

Przycisk do anulowania zmian

Strzałka w dół, aby zmniejszyć wartość

SET/OK

Przyciski umożliwiające potwierdzenie zmian

Wiele opcji pojawia się w formie okna wyskakującego. Wybierz opcję z wyświetlonej listy w oknie wyskakującym i
naciśnij OK, aby potwierdzić wybór
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5.4

Przegląd menu

A. Powrót do ekranu głównego
B. Podstawowe informacje tylko do odczytu
dotyczące urządzenia
C. Aktualnie aktywne alarmy i historia alarmów
D. Konfiguruj i sprawdź harmonogram tygodniowy
E. Sprawdzić i zmienić pozostały czas do
zmiany filtra
F. Ogólne preferencje systemu
G. Konfiguracja wszystkich parametrów systemu
H. Menu Pomoc i rozwiązywanie problemów
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Ekran główny

Dotknięcie ikony ekranu głównego (poz.
A) z listy rozwijanej (poz. 1) spowoduje powrót
do ekranu głównego po uruchomieniu.
1. Lista rozwijana menu
2. Aktywny tryb użytkownika
3. Ustawienia przepływu powietrza
4. Ustawienia temperatury
5. Lista aktywnych alarmów
6. Lista ikon aktywnych funkcji użytkownika

5.5.1

Tryby użytkownika

Pierwsza ikona u góry ekranu głównego pokazuje aktualnie aktywny tryb użytkownika. Aby zmienić tryb użytkownika,
kliknij ikonę trybu aktywnego użytkownika (poz. 2) i wybierz z listy nowy tryb użytkownika. Urządzenie posiada 2 stałe i 5
tymczasowych trybów użytkownika dostępnych do wyboru. Tylko jeden tryb może aktualnie być aktywny.
Ustawienia wszystkich trybów można modyfikować w menu Service (Serwis).

5.5.1.1 Stałe tryby
Tryby stałe są zawsze aktywne, chyba że są przerwane przez tryby tymczasowe, aktywowane funkcjami użytkownika
lub alarmami:
Ikona

Tekst

Opis

AUTO

Automatyczna kontrola przepływu powietrza. Tryb AUTO jest dostępny do wyboru,
gdy są skonfigurowane funkcje sterowania od zapotrzebowania, harmonogram
tygodniowy i/lub funkcje sterowania wentylatora zewnętrznego,
w przeciwnym razie ikona trybu AUTO nie będzie widoczna w menu aktywnych trybów
użytkownika. Tryb AUTO włącza funkcje sterowania od zapotrzebowania,
harmonogram tygodniowy i/lub funkcje sterowania wentylatorem zewnętrznym.
Zapotrzebowanie jest dostępne w wyborze ustawienia przepływu powietrza w
harmonogramie tygodniowym.

Ręczny wybór poziomów przepływu powietrza. Centralę można ustawić w jednej z
MANUAL czterech dostępnych prędkości przepływu powietrza: Wyłączony / Niski / Normalny /
(RĘCZNE) Wysoki.

Uwaga:

Wentylator może być ustawiony na OFF (wyłączenie), uruchamiając ręcznie
funkcję Stop wentylatora w menu Service (Serwis).

5.5.1.2 Tryby tymczasowe
Tryby tymczasowe są aktywne tylko przez określony czas, chyba że zostały przerwane przez aktywne tryby
użytkownika, aktywowane funkcje użytkownika lub alarmy:
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Ikona

Tekst

HOLIDAY
(WAKACJE)

CROWDED

(ZATŁOCZENIE)

AWAY

(NIEOBECNOŚĆ)

REFRESH

(ODŚWIEŻENIE)

FIREPLACE
(KOMINEK)

Opis
Ustawia prędkość wentylatora nawiewnego i wywiewnego na poziom Niski, gdy
użytkownik jest nieobecny przez dłuższy czas.
Tryb ECO jest aktywny.
Opóźnienie w dniach.
Ustawia prędkość wentylatorów nawiewnego i wywiewnego na maksymalny
poziom Wysoki a wartość zadana temperatury nawiewu jest obniżona o 3 K, gdy
dom lub mieszkanie są bardziej zatłoczone niż zwykle. Domyślna wartość zadana
obniżenia temperatury wynosi 3 K.
Opóźnienie w godzinach.
Ustawia prędkość wentylatorów nawiewnego i wywiewnego na poziom Niski,
gdy użytkownik jest po za domem przez krótki okres czasu.
Tryb ECO jest aktywny. Opóźnienie w godzinach.
Ustawia prędkość wentylatorów nawiewnego i wywiewnego na maksymalny
poziom Wysoki, aby wymienić w krótkim czasie powietrze wewnątrz pomieszczeń
na świeże.
Opóźnienie w minutach.
Ustawia prędkość wentylatora nawiewnego na poziom Wysoki i wentylatora
wywiewnego na poziom Niski, aby zwiększyć ciśnienie powietrza wewnątrz
mieszkania dla lepszego odprowadzania dymu przez komin.
Opóźnienie w minutach.

Ustawienia wszystkich trybów można modyfikować w menu Service (Serwis).
Tymczasowe tryby pracy i funkcje użytkownika są aktywne tylko przez określony okres czasu, po którym zostaną
zakończone, a jednostka przełącza się na poprzedni tryb AUTO lub MANUAL, w zależności od tego, który z nich był
aktywny przed uruchomieniem trybu tymczasowego lub funkcji użytkownika.

5.5.1.3 Funkcje wejść cyfrowych
Funkcje wejść cyfrowych są zawsze aktywne, gdy wejście cyfrowe jest aktywowane.
Ikona

Tekst
Odkurzacz
centralny

Okap
kuchenny

Opis
Funkcja ustawia prędkość wentylatora nawiewanego na Wysoki poziom i
wywiewanego wentylatora na Niski poziom aby zwiększyć ciśnienie powietrza w
mieszkaniu dla lepszego zbierania pyłu przez centralny odkurzacz. Funkcja może
być aktywowana poprzez wejście cyfrowe - centralna funkcja odkurzacza.
Ustawia prędkość wentylatora nawiewu na Wysoki poziom i wywiew powietrza
wentylatora na Niski poziom, aby zwiększyć ciśnienie powietrza wewnątrz
pomieszczenia dla lepszego wywiewu pary i tłuszczu z kuchni. Funkcja może być
aktywowana poprzez wejście cyfrowe - funkcja okapu kuchennego.

5.5.1.4 Wejścia cyfrowe I hierarchia trybu

Tryby i funkcje użytkownika mają różną hierarchię. Funkcje użytkownika uruchamiane za pomocą panelu HMI lub aplikacji
mobilnej APP, takie jak AWAY (NIEOBECNOŚĆ), CROWDED (ZATŁOCZENIE), FIREPLACE (KOMINEK), HOLIDAY (WAKACJE) i
REFRESH (ODŚWIEŻENIE) są przerywane ręcznie przez wybór trybów wentylatorów AUTO i MANUAL.
Funkcja FIREPLACE (KOMINEK) ma najwyższy priorytet między funkcjami użytkownika. Inne funkcje aktywowane przez
HMI / APP mogą się wzajemnie przerywać.
Jeśli funkcja FIREPLACE jest podłączona do płytki przyłączeniowej i skonfigurowana jako wejście cyfrowe (DI), ma wyższy
priorytet niż tryb AUTO i MANUAL. Wejście cyfrowe dla funkcji FIREPLACE ma również wyższy priorytet niż inne cyfrowe
wejścia (DI) na: AWAY (NIEOBECNOŚĆ), CENTRAL VACUUM CLEANER (ODKURZACZ CENTRALNY), COOKER HOOD (OKAP
KUCHENNY), CROWDED (ZATŁOCZENIE), HOLIDAY (WAKACJE) lub REFRESH (ODŚWIEŻENIE).
Wejście cyfrowe i hierarchia trybu:
1. ZEWNĘTRZNE ZATRZYMANIE
2. Funkcja FIREPLACE (KOMINEK)
3. Funkcje COOKER HOOD (OKAP KUCHENNY), CENTRAL VACUUM CLEANER (ODKURZACZ CENTRALNY), CROWDED
(ZATŁOCZENIE), REFRESH (ODŚWIEŻENIE).
4. Funkcje AWAY (NIEOBECNOŚĆ), CROWDED (ZATŁOCZENIE)
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Nastawy temperatury
Temperatura może być ustawiona w menu SET TEMPERATURE dostępnym z ekranu głównego, dotykając
ikony TEMPERATURE z termometrem. Domyślna wartość temperatury wynosi 18 °C (zakres 12-30 °C).

Użyj strzałek w górę iw dół lub suwaka, aby zmienić wartość.

Następnie dotknij przycisku SET, aby potwierdzić zmiany.
Wartość zadana temperatury to temperatura powietrza w pomieszczeniu, temperatura powietrza nawiewanego
lub temperatura powietrza wywiewanego w zależności od tego, który tryb sterowania jest aktywny. Ustawieniem
domyślnym jest regulacja temperatury powietrza nawiewanego.
Tryb sterowania można zmieniać w menu Serwis..

5.5.2.1 Tryb ECO
Tryb ECO to funkcja oszczędzania energii, która może być aktywowana w menu SET TEMPERATURE.

Gdy tryb ECO jest aktywny, zostaje obniżona zadana wartość temperatury, przy której nagrzewnica jest
aktywowana, aby uniknąć uruchomienia grzałki podczas zimnej nocy.
Jeśli temperatura jest bardzo niska, a nagrzewnica jest aktywowana w ciągu nocy (nawet przy obniżonej wartości
zadanej temperatury), wówczas podczas zbliżającego się dnia, temperatura zwiększy się, wykorzystując wymiennik
do odzysku ciepła, aby można było wykorzystać zakumulowane ciepło w trakcie następnej zimnej nocy. Obniżona
nastawa temperatury pozostaje.
Tryb ECO będzie miał wpływ na następujące
Tryb ECO jest zawsze aktywny w
wybrane funkcje/tryby użytkownika:
następujących trybach:
• Tryb AUTO

• Tryb AWAY (NIEOBECNOŚĆ)

• Tryb MANUAL

• Tryb HOLIDAY (WAKACJE)

• Tryb AWAY (NIEOBECNOŚĆ)

Tryb ECO jest zawsze dezaktywowany przez
następujące funkcje/tryby użytkownika:

• Tryb HOLIDAY (WAKACJE)
• Funkcja CENTRAL VACUUM CLEANER (ODKURZACZ
CENTRALNY)
• Funkcja COOKER HOOD (OKAP KUCHENNY)
• Tryb FIREPLACE (KOMINEK)

5.5.3

• Tryb CROWDED (ZATŁOCZENIE)
• Tryb REFRESH (ODŚWIEŻENIE)
• Funkacja FREE COOLING (CHŁODZENIE
POWIETRZEM WENTYLACYJNYM)

Nastawy przepływu powietrza

Ustawienia przepływu powietrza są dostępne tylko w trybie MANUAL (RĘCZNYM). Kliknij ikonę
wentylatora na ekranie głównym, aby wejść do menu SET AIRFLOW (USTAW PRZEPŁYW POWIETRZA).

Użyj strzałek w górę i w dół lub suwaka, aby zmienić wartość przepływu powietrza.

Strumień powietrza może być regulowany w następujących krokach: Wyłączony / Niski / Normalny / Wysoki. Te
ustawienia sterują sygnałami wyjściowymi do wentylatorów nawiewnego i wywiewnego.
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Ważne
Nie zaleca się ustawiania wentylatora na Wyłączony w standardowych gospodarstwach domowych. Jeśli wyłączenie
wentylatora jest aktywowane, centrala powinna być wyposażona w przepustnice w kanałach czerpnym i
wyrzutowym, aby uniknąć zimnego przeciągu i ryzyka kondensacji, gdy urządzenie zostało zatrzymane.
Wentylator może być ustawiony na Wyłączony, uruchamiając ręcznie funkcję Stop wentylatora w menu Serwis.

5.5.4

Jakość powietrza wewnętrznego
Urządzenie automatycznie kontroluje poziom wilgotności w pomieszczeniu i/lub poziom CO2, regulując
ustawienie przepływu powietrza. Przepływ powietrza jest zwiększony, jeśli jakość powietrza maleje.

Funkcja sterowania od zapotrzebowania jest odpowiedzialna za regulację jakości powietrza
wewnętrznego (IAQ). Czujniki wilgotności względnej (RH) i/lub CO2 są odpowiedzialne za
monitorowanie IAQ.
Wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) jest dostępny, jeśli jest włączony tryb AUTO i funkcja sterowania od
zapotrzebowania.
Poziomy jakości powietrza (IAQ):
• ECONOMIC (EKONOMICZNY): Rzeczywista wartość IAQ jest niższa niż wartość zadana niskiego poziomu IAQ.
• GOOD (DOBRY): Aktualna wartość IAQ mieści się między niską i wysoką wartością graniczną IAQ.
• IMPROVING (POLEPSZONY): Aktualna wartość IAQ przekracza wartość zadaną IAQ.
W menu Serwis można ustawić różne ustawienia przepływu powietrza w celu uzyskania
POLEPSZONEGO i DOBREGO poziomu IAQ. Wartość zadaną dla wilgotności względnej i poziomu
CO2 można ustawić w menu Serwis.

5.5.5

Linia statusu

Linia statusu znajdująca się w dolnym obszarze ekranu głównego wyświetla informacje o:
Lista aktywnych
alarmów. Więcej
informacji w rozdziale
9.1

Lista aktywnych funkcji
użytkownika. Więcej
informacji można znaleźć
w rozdziale 7.6.

Dotknięcie któregokolwiek z tych wierszy spowoduje przejście na następną stronę z bardziej szczegółową listą i
informacją o każdym alarmie lub aktywnej funkcji użytkownika.

5.6

Ikona

Opis ikon funkcji użytkownika
Tekst

Ogrzewanie

Opis

Aktywna jest podłączona kanałowa nagrzewnica dogrzewająca (na nawiewie) lub
wstępna (na czerpni), a ogrzewanie powietrza jest w toku.

Odzysk ciepła

Chłodzenie

Odzysk
chłodu

Free cooling
Transfer
wilgoci

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego jest aktywny.

Aktywna jest podłączona kanałowa chłodnica, a chłodzenie powietrza jest w toku.
Automatyczny odzysk chłodu jest aktywny, gdy temperatura powietrza
wywiewanego z mieszkania jest niższa od temperatury powietrza zewnętrznego
i istnieje zapotrzebowanie na chłodzenie (temperatura zadana jest niższa niż
temperatura na zewnątrz). Brak odzysku chłodu przy zapotrzebowaniu na
ogrzewanie. Jeśli temperatura na zewnątrz jest wyższa od temperatury powietrza
wewnątrz pomieszczeń i istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie, funkcja
ogrzewanie powietrzem (free heating) jest aktywowana w zamian.
Funkcja zmniejsza temperaturę powietrza w pomieszczeniu, wykorzystując
tylko zimne powietrze na zewnątrz w nocy, aby zaoszczędzić energię.
Funkcja kontroluje prędkość obrotową wymiennika ciepła, aby zapobiec przenikaniu
wilgoci do powietrza nawiewanego ze względu na dużą wilgotność względną w
powietrzu wywiewnym. Funkcja jest dostępna tylko w przypadku urządzeń z
obrotowym wymiennikiem ciepła.
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Ikona

Tekst

Funkcja zapobiega powstawaniu lodu na wymienniku ciepła w niskich
temperaturach na zewnątrz.

Powietrze
powrotne

Ciepłe powietrze wywiewane z pomieszczeń służy do rozmrażania wymiennika
ciepła za pomocą przepustnicy wewnątrz kanału powietrza zewnętrznego.
Urządzenie przełącza się z powietrza zewnętrznego na powietrze wtórne,
podczas gdy wentylator powietrza wywiewanego zostaje zatrzymany, a ciepłe
powietrze wtórne zwiększa temperaturę wewnątrz wymiennika ciepła.

Okap
kuchenny

Blokada
użytkownika

5.7

Opis

Odszranianie

Odkurzacz
centralny

9

Funkcja ustawia prędkość wentylatora nawiewu na poziom Wysoki i wywiewanego
wentylatora na poziom Niski, aby zwiększyć ciśnienie powietrza w mieszkaniu, aby
uzyskać lepsze odprowadzenie pyłu przez centralny odkurzacz. Funkcja może być
aktywowana poprzez wejście cyfrowe – funkcja odkurzacza centralnego. Zawsze
aktywne, gdy aktywowane jest wejście cyfrowe.
Ustawia prędkość wentylatora nawiewnego na poziom Wysoki i
wentylatora wywiewnego na poziom Niski, aby zwiększyć ciśnienie
powietrza wewnątrz mieszkania dla lepszego odprowadzenia pary i
tłuszczu z kuchni. Jeśli używany jest okap kuchenny z wbudowanym
wentylatorem, zaleca się ustawienie poziomu przepływu powietrza
dla obu wentylatorów na Normalny. Funkcja może być aktywowana
poprzez wejście cyfrowe - funkcja okapu kuchennego. Zawsze
aktywne, gdy aktywowane jest wejście cyfrowe.
Funkcja wskazuje, że system jest zablokowany hasłem i nie można go edytować
ani zmieniać ustawień w jakikolwiek sposób. System musi być najpierw
odblokowany, aby wprowadzić zmiany.

Harmonogram tygodniowy
Centrala może być skonfigurowana do pracy z ustawionymi poziomami przepływu powietrza dla dwóch
okresów czasu (00:00-23:59) w wybranych przez użytkownika dniach. Harmonogram tygodniowy jest
aktywny tylko w trybie AUTO.

5.7.1

Harmonogram przepływu powietrza

Kliknij ikonę ustawień, aby przejść do menu SCHEDULE AIRFLOW SETTINGS (HARMONOGRAM USTAWIEŃ PRZEPŁYWU
POWIETRZA). W tym menu ustaw poziom przepływu powietrza w zaplanowanych i nieplanowanych okresach. Dostępne
poziomy: Wyłączony, Niski, Normalny, Wysoki lub Zapotrzebowanie.
Ustawienie wartości zadanej temperatury dla obu okresów (-10 ° C - 0 ° C).
Poziom zapotrzebowania jest dostępny tylko w przypadku, gdy funkcja Demand Control (sterowanie od
zapotrzebowania) lub External fan (wentylator zewnętrzny) są aktywne.

5.7.2

Edycja harmonogramu
Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu ekranu, aby dodać nowy harmonogram lub naciśnij przycisk EDIT
(edycja), aby zmodyfikować już dodany harmonogram.

Aby skonfigurować harmonogram:
1. Ustaw czas. Dotknij opcji START TIME lub END TIME, aby zmienić czas.. Użyj strzałki
zmniejszyć wartość. Potwierdź przyciskiem OK.

i

aby zwiększyć lub

Uwaga:
Czas zaplanowany może rozpocząć się, ale nigdy nie kończyć o północy (00:00). Ostatni okres END TIME
to 23:59. Zaplanowany czas nie może przejść do następnego dnia.
W razie potrzeby aktywuj drugi zaplanowany okres i ustaw czas.
2. Po ustawieniu czasu kliknij dzień, kiedy harmonogram powinien być aktywny. Każdego dnia można ustawić
oddzielny harmonogram.
Już zaplanowane dni nie są dostępne do wyboru nowych harmonogramów.
3. Potwierdzić terminarz przyciskiem OK.
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Rys. 3 Przykład harmonogramu tygodniowego

Zaplanowane dni są zaznaczone (poz. 1). Pierwszy okres (poz. 2) i drugi przedział czasowy (poz. 3) są wyświetlane po
prawej stronie każdego harmonogramu.
Zaplanowany okres czasu jest wyświetlany w kolorze niebieskim na zegarze (poz. 4).

6

Konserwacja centrali

Konserwacja centrali SAVE VTR 500 powinna być zwykle wykonywana 3 - 4 razy w roku.

6.1

Ostrzeżenia
Niebezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy się
upewnić, że zasilanie sieciowe zostało odłączone!
Wszystkie połączenia elektryczne i prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez
autoryzowanego instalatora i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami

Ostrzeżenie
To urządenie może być obsługiwane wyłącznie przez osobę, która ma odpowiednią wiedzę lub
szkolenie w tej dziedzinie lub jest wykonywana pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanej osoby.
Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu i konserwacji. Używaj rękawic ochronnych.

Ostrzeżenie
Mimo że zasilanie sieciowe urządzenia zostało odłączone, nadal istnieje ryzyko obrażeń z powodu
obracających się części, które nie zostały całkowicie zatrzymane.

6.2

Otwieranie drzwi serwisowych
Niebezpieczeństwo
Upewnij się, że zasilanie sieciowe urządzenia jest odłączone przed wykonaniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych lub elektrycznych!

1. Otwórz zamki u góry i u dołu drzwi serwisowych.
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2. Otwórz drzwi serwisowe.

6.3

Wymiana filtrów
Niebezpieczeństwo
Upewnij się, że zasilanie sieciowe urządzenia jest odłączone przed wykonaniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych lub elektrycznych!

Filtry należy wymieniać co 3-15 miesięcy, wartość domyślna to 12 miesięcy. Po zmianie filtrów timer filtra zostanie
automatycznie zresetowany po potwierdzeniu alarmu.
Fabrycznie zainstalowane filtry mają klasę filtracji F7 dla powietrza nawiewanego i G3 dla powietrza wywiewanego.
Filtry należy wymienić po zanieczyszczeniu. Nowe zestawy filtrów można uzyskać od instalatora lub sprzedawcy.
Na nawiewie można zainstalować opcjonalny filtr klasy G3 można zainstalować do filtrowania powietrza nawiewanego.
Typ filtra jest oznaczony na górze filtra.

Rys. 4 Filtry wywiewu i nawiewu.

1. Zatrzymaj urządzenie, odłączając zasilanie.
2. Otwórz przednie drzwi. Zobacz rozdział 6.2.
3. Wyciągnij filtry do siebie. Może być potrzebna jakaś siła.
4. Włóż nowe filtry. Upewnij się, że są włożone odpowiednie typy filtrów.
5. Zamknij i zablokuj przednie drzwi i podłącz urządzenie do sieci.
6. Zresetuj czas filtra. Patrz rozdział 6.4
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6.4

Resetowanie czasu filtrów

Po zmianie filtra konieczne jest zresetowanie czasu filtra. Przejdź do menu Filtra (patrz 5.4 Przegląd menu, strona 4,
pozycja E) lub jeśli obecny jest alarm filtra, kliknij linię statusu alarmu (patrz 5.5 Ekran główny, strona 5, pozycja 5) i
wybierz alarm filtra. Wybierz ZMIEŃ FILTR, w wyskakującym menu określ nowy okres filtra i naciśnij OK, aby
potwierdzić wybór.
Czas filtra został zresetowany

6.5

Kontrola i czyszczenie wymiennika obrotowego
Niebezpieczeństwo
Upewnij się, że zasilanie sieciowe urządzenia jest odłączone przed wykonaniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych lub elektrycznych!

Rys. 5 Wymiennik obrotowy

Ostrzeżenie
Ryzyko obrażeń ciała! Wymiennik ciepła waży około 14 kg. Istnieje ryzyko, że wymiennik ciepła wypadnie
z urządzenia. Upewnij się, że małe dzieci nie znajdują się pod urządzeniem, gdy wymiennik ciepła jest
wyjęty!
Nawet jeśli przeprowadzona zostanie wymagana konserwacja, w bloku wymiennika obrotowego powstanie kurz.
Dlatego jest niezwykle istotne dla utrzymania wysokiej sprawności, żeby blok wymiennika był wysuwany z centrali i
okresowo czyszczony, jak pokazano poniżej. Czyścić wymiennik ciepła co najmniej co 3 lata lub w razie potrzeby.
1. Zatrzymaj urządzenie, odłączając zasilanie.
2. Otwórz drzwi serwisowe. Zobacz rozdział 6.2.
3. Odłącz źródło zasilania wymiennika ciepła i czujnik wirnika. Oba kable znajdują się obok wymiennika ciepła.

Warning
Ryzyko obrażeń ciała! Wymiennik ciepła waży około 16 kg. Istnieje ryzyko, że wymiennik ciepła
wypadnie z urządzenia.
4. Wyciągnij wymiennik ciepła do siebie. Może być potrzebna jakaś siła.
5. Oczyść wirnik. Umyć w gorącej wodzie z mydłem. Nie używaj detergentu zawierającego amoniak. Płukać używając,
na przykład rączki prysznica lub ostrożnie za pomocą sprężonego powietrza.
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Ostrzeżenie
Upewnij się, że silnik wirnika nie jest narażony na wilgoć.
6. Ponownie zamontuj wymiennik ciepła. Nie zapomnij ponownie podłączyć kabli zasilania i czujników wymiennika ciepła.
7. Zamknij i zablokuj przednią pokrywę i podłącz urządzenie do sieci.

6.6

Czyszczenie wentylatorów
Niebezpieczeństwo
Upewnij się, że zasilanie sieciowe urządzenia jest odłączone przed wykonaniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych lub elektrycznych!

Dostęp do wentylatora wywiewnego można uzyskać przez otwarcie drzwi serwisowych. Dostęp do wentylatora
nawiewnego jest możliwy przez otwarcie klapy bocznej.

Łożyska silnika są smarowane przez cały okres eksploatacji i nie wymagają konserwacji.
Nawet jeśli przeprowadzana jest wymagana konserwacja, na przykład wymiana filtrów, kurz i tłuszcz mogą powoli
gromadzić się wewnątrz wentylatorów. Spowoduje to zmniejszenie wydajności.
Wentylatory można wyczyścić w sposób opisany poniżej.
1. Zatrzymaj urządzenie, odłączając zasilanie.
2. Otwórz klapę przednią. Zobacz rozdział 6.2.
3. Poluzuj śruby mocujące klapę boczną i otwórz ją.
4. Odłącz kable zasilające wentylatora. Kable znajdują się obok wentylatorów.
5. Poluzuj śruby do wsporników trzymających wentylatory (1).
6. Usuń wsporniki.
7. Pociągnij wentylatory do siebie.
8. Wyczyść wentylatory szmatką lub miękką szczotką. Nie używaj wody. Do usuwania uporczywych osadów można
stosować benzynę lakową. Przed ponownym montażem pozwól wentylatorom wyschnąć.
9. Ponownie zamontuj wentylatory.
10. Ponownie zamontuj i dokręć wsporniki.
11. Nie zapomnij ponownie podłączyć kabli zasilania wentylatora.
12. Zamknij i zablokuj przednią i boczną klapę i podłącz urządzenie do zasilania.
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6.7

Wymiana paska napędu rotora
Niebezpieczeństwo
Upewnij się, że zasilanie sieciowe urządzenia jest odłączone przed wykonaniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych lub elektrycznych!

Jeżeli alarm obrotów rotora jest wyświetlony na panelu sterowania, patrz rozdział 9.1, pasek napędowy rotora może
być uszkodzony lub zerwany.

Rys. 6 Pasek napędu rotora

Pas napędu rotora (1) można nabyć od instalatora lub sprzedawcy.
Zamienny pas napędu rotora jest regulowany i dostarczany z końcówką podłączoną na jednym końcu.
1. Zatrzymaj urządzenie, odłączając zasilanie.
2. Otwórz klapę przednią. Patrz rozdział 6.2.
3. Wymontuj zepsuty pasek napędu rotora.
4. Za pomocą taśmy przymocuj pasek napędowy do obracającego się wymiennika ciepła i obracaj wymiennik
ręcznie, aby złapać pas napędowy.
5. Usuń taśmę i włóż końcówkę "pustą" do złączki.
6. Mocno dociśnij końce do siebie, aby zamocować złączkę.
7. Pociągnij pasek napędowy do koła pasowego i obróć wymiennik ręką. Sprawdź, czy koło napędu rotora obraca
się.

Uwaga:
Jeśli pasek napędowy się ześlizgnie, może to oznaczać, że jest za długi i należy go skrócić. Przeciąć
pasek napędowy 5 mm i przejść do kroku 6.
8.

Zamknij drzwi serwisowe i podłącz zasilanie.

9.

Sprawdź, czy alarm zniknął na panelu sterowania.

Uwaga:
Jeśli alarm pozostanie, sprawdź czujnik obrotów rotora lub skontaktuj się z instalatorem.

6.8

Przycisk resetu przegrzania nagrzewnicy

Jeśli temperatura powietrza nawiewanego jest niska, może to oznaczać, że zadziałało zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przegrzaniem można zresetować, naciskając przycisk resetu (1).
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Rys. 7 Przycisk resetu przegrzania nagrzewnicy el.

1. Zatrzymaj urządzenie, odłączając zasilanie.
2. Otwórz klapę przednią. Patrz rozdział 6.2.
3. Poluzuj śruby mocujące klapę boczną i otwórz ją.
4. Naciśnij przycisk resetu (1).
5. Zamknij i zablokuj przednią i boczną klapę i podłącz urządzenie do zasilania.

7

Konserwacja system kanałów

7.1

Czyszcenie nawiewników i wywiewników

System dostarcza świeże powietrze do domu i wywiewa zużyte powietrze wewnętrzne za pomocą systemu
kanałów, nawiewników i wywiewników. Nawiewniki i wywiewniki są montowane w sufitach/ścianach w sypialniach,
salonach, pomieszczeniach wilgotnych, WC itp. Zdejmij nawiewniki i wywiewniki, przemyj w gorącej wodzie z
mydłem w miarę potrzeby (nawiewniki i wywiewniki nie muszą być wymieniane). Czyszczenie nawiewników i
wywiewników należy wykonać w razie potrzeby.

7.2

Sprawdzenie czerpni powietrza

Liście i zanieczyszczenia mogą spowodować zatkanie kratki wlotowej czerpni powietrza i zmniejszenie przepływu
powietrza. Sprawdź kratkę wlotu powietrza i wyczyść ją w razie potrzeby. Zaleca się to robić co najmniej dwa razy w
roku.

7.3

Sprawdzenie wyrzutni dachowej powietrza (jeśli jest zainstalowana)

Wyrzutnia dachowa (jeśli jest zamontowana) podłączona do kanału powietrza wyrzutowego musi być sprawdzona co
najmniej dwa razy w roku i wyczyszczona w razie potrzeby.

7.4

Sprawdzenie i czyszczenie system kanałów

W systemie kanałów mogą gromadzić się osady kurzu i tłuszczu, nawet jeśli przeprowadzana jest wymagana
konserwacja, taka jak wymiana filtrów. Spowoduje to zmniejszenie wydajności instalacji.
Przewody kanałów powinny być w razie potrzeby oczyszczone/zmienione. Kanały stalowe można czyścić przez
przeciągnięcie specjalnej szczotki zanurzonej w gorącej wodzie z mydłem przez otwory nawiewników i wywiewników lub
specjalne otwory rewizyjne w systemie kanałów (jeśli są zamontowane).
Zaleca się robić to co 5 lat i zwykle jest przeprowadzane przez autoryzowane firmy specjalizujące się w tej dziedzinie.

8

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią problemy, sprawdź poniższe pozycje przed skontaktowaniem się z przedstawicielem serwisu.
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Usterka

Wentylatory nie
uruchamiająją się

Działanie
1. Sprawdź panel HMI pod kątem alarmów.
2. Sprawdź, czy wszystkie bezpieczniki i szybkozłącza są podłączone (główne zasilanie i
szybkozłącza dla wentylatorów nawiewnego i wywiewnego).
3. Sprawdź, czy harmonogram tygodniowy jest włączony i działa w trybie AUTO.
Harmonogram tygodniowy może być w trybie WYŁĄCZONY, przy wyłączonym
przepływie powietrza (rozdział 5.7).

1. Sprawdź panel HMI pod kątem alarmów. Niektóre alarmy mogą zmniejszyć przepływ
powietrza do NISKI (LOW), jeśli jest aktywny.
2. Urządzenie może być w trybie odszraniania. Zmniejsza to prędkość wentylatora, a w
niektórych przypadkach całkowicie wyłącza wentylator nawiewny podczas cyklu
odszraniania. Wentylatory wracają do normy po zakończeniu rozmrażania. Ikona
odszraniania powinna być widoczna na ekranie głównym aplikacji lub panelu HMI, jeśli
rozmrażanie jest aktywne.
3. Jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż 0 ° C (czujnik temperatury
powietrza zewnętrznego (OAT) ma wartość <0 ° C) funkcja kompensacji przepływu
powietrza zewnętrznego może być aktywna (jeśli jest włączona). Prędkość wentylatora
(wentylatory nawiewu lub nawiewu / wywiewu) jest liniowo zmniejszana w funkcji
Zmniejszony
obniżenia się temperatury zewnętrznej.
przepływ powietrza
4. Sprawdź, czy tymczasowy tryb użytkownika, który redukuje przepływ powietrza, nie
jest aktywny, na przykład AWAY, HOLIDAY (PO ZA DOMEM, WAKACJE) itd. Sprawdź
również wejścia cyfrowe CENTRAL VACUUM CLEANER i COOKER HOOD (ODKURZACZ
CENTRALNY i OKAP KUCHENNY).
5. Sprawdź ustawienie przepływu powietrza w panelu HMI.
6. Sprawdź ustawienia harmonogramu tygodniowego (rozdział 5.7).
7. Sprawdź filtry. Czy wymagana jest zmiana filtrów?
8. Sprawdź dyfuzory / żaluzje. Czy wymagane jest czyszczenie dyfuzorów / żaluzji?
9. Sprawdź wentylatory i blok wymiany ciepła. Czy wymagane jest czyszczenie?
10. Sprawdź, czy czerpnia i wyrzutnia powietrza nie są zatkane.
11. Sprawdź widoczne przebiegi kanałów pod kątem uszkodzeń i / lub nagromadzenia się
kurzu / zanieczyszczeń.
12. Sprawdź otwory dyfuzorów / żaluzji itp.
Centrala nie może być 1. Zresetuj funkcje sterowania, wyciągając wtyczkę na 10 sekund.
2. Sprawdź modułowe połączenie między panelem HMI a główną płytką drukowaną.
sterowana (funkcje
kontrolne są
zablokowane)
1. Sprawdź wyświetlacz pod kątem alarmów.
2. Sprawdź aktywne funkcje użytkownika na ekranie HMI, jeśli działa funkcja odszraniania.
3. Sprawdź ustawioną temperaturę powietrza nawiewanego w HMI.
4. Sprawdź, czy tryb ECO jest aktywowany w panelu HMI (jest to funkcja oszczędzania
energii i zapobiega uruchomieniu nagrzewnicy).
5. Sprawdź, czy tryby użytkownika HOLIDAY, AWAY lub CROWDED są aktywowane w
panelu HMI lub za pomocą przełącznika przewodowego.
6. Sprawdź wejścia analogowe w menu serwisowym, aby sprawdzić, czy czujniki
temperatury działają poprawnie.
Niska temperatura
7. W przypadku instalacji dogrzewającej nagrzewnicy elektrycznej lub innej: Sprawdzić, czy
powietrza nawiewanego
termostat zabezpieczający przed przegrzaniem jest nadal aktywny. W razie potrzeby
zresetować, naciskając czerwony przycisk na przedniej płycie elektrycznej nagrzewnicy
wtórnej.
8. Sprawdź, czy filtr wywiewny nie musi zostać zmieniony.
9. Sprawdź, czy centrala ma podłączoną nagrzewnicę dogrzewającą. W bardzo niskich
temperaturach zewnętrznych może być konieczne zastosowanie nagrzewnicy
elektrycznej lub wodnej. Nagrzewnicę oraz dodatkowy osprzęt można nabyć jako
dodatkowe akcesoria.

Hałas / wibracje

1. Wyczyść wirniki wentylatora.
2. Sprawdź, czy śruby mocujące wentylatory są dokręcone.
3. Sprawdź, czy listy antywibracyjne są zamontowane na wsporniku montażowym i na
tylnej ściance urządzenia.
4. Sprawdź, czy pasek rotora nie ślizga się, jeśli centrala ma obrotowy wymiennik ciepła.
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Alarmy

Brak komunikatów alarmowych na panelu sterowania, jeśli nie ma aktywnych ani
zarejestrowanych alarmów.
Naciśnij przycisk HELP (POMOC) na aktywnym alarmie, aby uzyskać dostęp do często
zadawanych pytań i rozwiązywania problemów (jeśli są dostępne). Naciśnij przycisk
ACKNOWLEDGE (POTWIERDZENIE) na indywidualnym alarmie, aby go usunąć. W zależności od
typu alarmu i przyczyny, może być konieczne najpierw wykonanie procedury rozwiązywania
problemów, aby potwierdzić aktywny alarm.
Może nie być możliwe wyczyszczenie stanu alarmu, jeśli przyczyna alarmu jest nadal
obecna, ponieważ natychmiast spowoduje to alarm.

9.1

Lista alarmów

Nazwa alarmu

Wyjaśnienie

Czynności do wykonania:
wykonania:

Ochrona przeciwzamrożeniowa

Ochrona przed zamarzaniem
wody powrotnej w nagrzewnicy
wodnej.

Alarm zresetuje się, gdy
temperatura wody osiągnie 13 °C.
Sprawdzić temperaturę wody w
nagrzewnicy. Sprawdzić pompę
cyrkulacyjną nagrzewnicy.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną
lub z miejscem zakupu.

• Alarm zatrzymuje urządzenie
i całkowicie otwiera zawór
wodny.
Czujnik temperatury
zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego

Błąd odmrażania

Wentylator nawiewny obr./min

Wentylator wywiewny obr./min

Błąd regulacji wentylatora
nawiewnego

Wskazuje nieprawidłowe
działanie czujnika
temperatury wody na
nagrzewnicy.
• Alarm zatrzymuje centralę.
Wskazuje awarię nagrzewnicy
wstępnej podgrzewającą powietrze
zewnętrzne (w przypadku, gdy
dodatkowy sterownik jest
skonfigurowany jako nagrzewnica
wstępna).
• Alarm zatrzymuje centralę.

Sprawdzić, czy czujnik temperatury
ochrony przeciwzamrożeniowej jest
prawidłowo podłączony, a kabel nie
jest uszkodzony. Skontaktuj się z
firmą instalacyjną lub z miejscem
zakupu.
Sprawdź przycisk resetu nagrzewnicy.
Sprawdź okablowanie nagrzewnicy.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu. Błąd odmrażania
może być spowodowany bardzo niską
temperaturą powietrza zewnętrznego
lub awarią nagrzewnicy.

Prędkość obrotowa wentylatora
Sprawdź szybkozłączki wentylatora.
nawiewnego jest niższa od
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
wymaganej minimalnej. Wentylator
miejscem zakupu.
działa nieprawidłowo.
• Alarm zatrzymuje centralę.
Prędkość obrotowa wentylatora
Sprawdź szybkozłączki wentylatora.
wywiewnego jest niższa od
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.
wymaganej minimalnej. Wentylator
działa nieprawidłowo.
• Alarm zatrzymuje centralę.
Alarm przepływu lub ciśnienia dla
Sprawdzić, czy rurka powietrzna
powietrza nawiewanego. Ciśnienie jest czujnika ciśnienia jest prawidłowo
poniżej limitu ciśnienia.
podłączona, a kabel nie jest
• Alarm zatrzymuje centralę.
uszkodzony. Skontaktuj się z firmą
instalacyjną lub z miejscem zakupu.

Błąd regulacji wentylatora
wywiewnego

Alarm przepływu lub ciśnienia dla
powietrza wywiewanego. Ciśnienie
jest poniżej limitu ciśnienia.
• Alarm zatrzymuje centralę.

Sprawdzić, czy rurka powietrzna
czujnika ciśnienia jest prawidłowo
podłączona, a kabel nie jest
uszkodzony. Skontaktuj się z firmą
instalacyjną lub z miejscem zakupu.

Alarm pożarowy

Alarm pożarowy jest aktywny.
• Alarm zatrzymuje centralę.

Po wyłączeniu zewnętrznego alarmu
pożarowego alarm musi zostać
potwierdzony a centrala
zrestartowana.
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| Alarms
Nazwa alarmu

Wyjaśnienie

Czynności do wykonania:
wykonania:

Termostat bezpieczeństwa

Wskazuje na uruchomioną ochronę
przed przegrzaniem (w przypadku
zainstalowanej nagrzewnicy
dogrzewającej na nawiewie).

Wyzwolona ręczna lub automatyczna
ochrona przed przegrzaniem (EMT)
generuje alarm na panelu sterowania.
W przypadku uruchomienia ręcznej
ochrony przed przegrzaniem, zresetuj
ją, naciskając przycisk resetu. Jeśli
zostanie uruchomiona automatyczna
ochrona przed przegrzaniem, zostanie
automatycznie zresetowana, gdy tylko
temperatura spadnie. Jeśli problem
nadal występuje skontaktuj się z firmą
instalacyjną lub miejscem zakupu.

Przepustnica bypass

Wskazuje usterkę w przepustnicy
bypass.

Odłącz zasilanie główne przez 10
sekund, aby zresetować funkcję
sterowania. Włączyć centralę, zostanie
przeprowadzony automatyczny test
przepustnicy.
Jeśli alarm pojawi się ponownie po
około 2 minutach - skontaktuj się z
firmą instalacyjną lub miejscem
zakupu.

Zabezpieczenie rotora wymiennika
obrotowego

Wskazuje nieprawidłowe działanie rotora. Jeśli obracający się wymiennik obrotowy
Brak sygnalizacji obrotów rotora przez 180 przestał działać. Sprawdź pasek rotora.
sekund.
Jeśli wymiennik ciepła wciąż się obraca,
sprawdź szybkozłączkę czujnika oraz
szczelinę pomiędzy czujnikiem a magnesem
(5-10 mm). W razie potrzeby wyreguluj
odstęp. Jeśli alarm nie ustąpi, czujnik
wirnika może być uszkodzony. Skontaktuj
się z firmą instalacyjną lub z miejscem
zakupu.

Przepustnica powietrza powrotnego

Nieprawidłowe rozmrażanie powietrzem
powrotnym. Czujnik temperatury powietrza
zewnętrznego wskazuje <10 °C w ciągu 2
sekund po odszranianiu
LUB
Czujnik temperatury powietrza
zewnętrznego wskazuje ok. <5 °C w ciągu
5 minut po odszranianiu.

Sprawdzić, czy przepustnica powietrza
wtórnego znajduje się we właściwej
pozycji. Sprawdź, czy przepustnica jest
prawidłowo podłączona, a kabel nie jest
uszkodzony. Skontaktuj się z firmą
instalacyjną lub z miejscem zakupu.

Czujnik temperatury powietrza
zewnętrznego

Wskazuje awarię czujnika temperatury
powietrza zewnętrznego.

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest uszkodzony.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

Czujnik temperatury przegrzania

Wskazuje awarię czujnika temperatury
przegrzania.

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest uszkodzony.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

Czujnik temperatury powietrza
nawiewanego

Wskazuje awarię czujnika temperatury
nawiewu.

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest uszkodzony.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

Wskazuje awarię czujnika temperatury w
pomieszczeniu.

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest uszkodzony.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.
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Nazwa alarmu

Wyjaśnienie

Czynności do wykonania:
wykonania:

Czujnik temperatury powietrza
wywiewanego

Wskazuje awarię czujnika temperatury
wywiewu.

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest uszkodzony.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

Czujnik temperatury dodatkowego
regulatora

Wskazuje awarię czujnika temperatury
dodatkowego regulatora.

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest uszkodzony.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

Czujnik temperatury sprawności odzysku
ciepła

Wskazuje nieprawidłowe działanie czujnika Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
temperatury.
podłączony, a kabel nie jest uszkodzony.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

PDM RH

Wskazuje uszkodzenie czujnika
wewnętrznej wilgotności względnej.
Aktywny: zmierzona wilgotność = 0%
Powrót: mierzona wilgotność > 5%

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest uszkodzony.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

PDM RH Temperatura powietrza
wywiewanego

Wskazuje awarię wewnętrznego czujnika
temperatury powietrza nawiewnego.
Aktywny: zmierzona temperatura = 0 °C,
Powrót: mierzona temperatura > 5 °C

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest
uszkodzony. Skontaktuj się z firmą
instalacyjną lub z miejscem zakupu.

Filtr

Czas na zmianę filtra.

Zmień filtr.
Zmień filtr zgodnie z instrukcjami
podanymi w instrukcji obsługi.
Szczegóły dotyczące filtrów można
znaleźć w menu Pomoc.

Alarm dodatkowego sterownika

Błąd urządzenia zewnętrznego.

Zewnętrzne zatrzymanie

Aktywny ręczny wyłącznik
wentylatora

Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne
jest prawidłowo podłączone, a kabel
nie jest uszkodzony. Zresetować
zabezpieczenie przed przegrzaniem w
nagrzewnicy elektrycznej. Skontaktuj
się z firmą instalacyjną lub z miejscem
zakupu.
Jednostka jest zatrzymywana przez
Centrala jest zatrzymywana przez
zewnętrzny sygnał.
sygnał cyfrowy z zewnętrznego pilota
lub sygnału z systemu zarządzania
budynkiem.
Centrala jest zatrzymana, wentylatory Wybierz inną prędkość wentylatorów
są w trybie ręcznym i wybrane jako
(NISKA/NORMALNA/WYSOKA) lub
OFF (WYŁĄCZONE).
AUTO na ekranie głównym panelu HMI.

Temperatura przegrzania

Temperatura za nagrzewnicą
dogrzewającą na nawiewie jest zbyt
wysoka.
Aktywny: (Czujnik temperatury
przegrzania > 55 ° C)
Powrót: (Czujnik temperatury
przegrzania mierzy <50 ° C)

Alarm jest możliwy, jeśli przepływ
powietrza zasilającego jest za mały,
gdy nagrzewnica jest włączona.
Sprawdź przepływ powietrza
nawiewanego. Sprawdź, czy czerpnia
wlotowa nie jest zablokowana.
Sprawdzić, czy klapa odcinająca
powietrze zewnętrzne jest otwarta.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

Niska temperature nawiewu

Temperatura powietrza nawiewanego
jest zbyt niska.
Aktywny: (czujnik temperatury
powietrza zewnętrznego mierzy <0 °
C) i (czujnik temperatury powietrza
nawiewanego mierzy <5 ° C)
Powrót: (Czujnik temperatury
powietrza nawiewanego > 10 ° C)

Sprawdzić wymiennik odzysku ciepła i
nagrzewnicę dogrzewającą na
nawiewie lub zapoznać się z punktem
2 w menu "Rozwiązywanie
problemów".
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| Type label
Nazwa alarmu

Wyjaśnienie

Czynności do wykonania:
wykonania:

CO₂

Zewnętrzny czujnik CO2 działa
nieprawidłowo.

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest
uszkodzony. W przypadku
bezprzewodowego czujnika - sprawdź
status bramy RS485 i stan czujnika w
panelu HMI.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.

RH

Zewnętrzny czujnik wilgotności
względnej RH działa nieprawidłowo.

Wyjście w trybie ręcznym

Jeden lub więcej wyjść analogowych
znajduje się w trybie ręcznym

Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo
podłączony, a kabel nie jest
uszkodzony. W przypadku
bezprzewodowego czujnika - sprawdź
status bramy RS485 i stan czujnika w
panelu HMI.
Skontaktuj się z firmą instalacyjną lub z
miejscem zakupu.
Sprawdź menu serwisowe ustawień
wyjściowych i sprawdź, czy wszystkie
skonfigurowane wyjścia są w trybie
Auto. Jeśli jakieś wyjścia w trybie
ręcznym - powróć do trybu Auto.

10

Typ tabliczki znamionowej

Przed skontaktowaniem się z przedstawicielem serwisu zanotuj specyfikację i numer produkcyjny na tabliczce
znamionowej, która znajduje się z boku urządzenia, obok połączeń zewnętrznych.

Rys. 8 Typ tabliczki znamionowej

Pozycja

Opis

1

Nazwa produktu (specyfikacja produktu)

2

Numer katalogowy produktu

3

Numer zamówienia

4

Numer seryjny

5

Data produkcji (RRRR.MM.DD)
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