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2 .  O b s ł u g a  u r z ą d z e n i a  –  s t e r o w n i k  C PA  

Urządzenie standardowo jest obsługiwane z pomocą nastawnika (sterownika) CPA z wyświetlaczem dotykowym. 

Opis działania: 

 Obsługa jest podzielona na część użytkowania i część serwisową (dostępną tylko dla techników serwisowych). 

 Intensywność wietrzenia nastawna w zakresie 0-100% 

 Możliwość włączania dogrzewacza powietrza, grzejnika powietrza i serwonapędu klapki odcinającej. 

 Obsługa w trybie ręcznym lub z pomocą samodzielnych programów tygodniowych z regulacją intensywności wietrzenia i 
nagrzewania powietrza. 

 Dodatkowe tryby pracy „Party“ (tymczasowe podwyższenie intensywności) i „Urlop“ (tymczasowe wyłączenie wietrzenia). 

 Sterowanie zapewniają wejścia zewnętrzne, czujniki innych wielkości (stężenie CO2, wilgotność względna, itp.). 

 Możliwość włączania podwyższonej intensywności wietrzenia z pomocą włączników zewnętrznych (np. w łazience lub WC). 

 Możliwość ograniczenia intensywności maks. i min. wietrzenia. 

 Wyświetlanie aktualnej temperatury w pomieszczeniu i trybu pracy. 

 Informacja o konieczności wymiany filtra powietrza. 

 

Wyświetlacz: 

1. Czas 

2. Ostrzeżenie (np. konieczna wymiana filtra)  

3. Data 

4. Aktualna temperatura w pomieszczeniu 

5. Sygnalizacja dogrzewania powietrza (jeżeli w systemie 
jest dogrzewacz) 

6. Nastawiona intensywność wietrzenia w % 

7. Wybrany tryb pracy 

 

 

Opis obsługi: 

 krótkie naciśnięcie – normalna obsługa i nastawienie parametrów 

 długie naciśnięcie (3s) symbolu intensywności wietrzenia – szybkie wyłączenie / włączenie pracy 

 długie naciśnięcie (5s) w górnej części wyświetlacza – wejście do menu serwisowego 

 N a s t a w i e n i e  i n t e n s y w n o ś c i   

Podczas obsługi i programowania nastawnikiem CPA intensywność jest nastawiana (wyświetlana) w procentach maksimum. W 
tabelki są podane wartości orientacyjne przepływu powietrza (m3/godz.), które mogą być różne w zależności od sieci rurociągów. 

 T r y b y  p r a c y  j e d n o s t k i  

Jednostka wentylacyjna pracuje w zależności od nastawienia nastawnikiem, włączania sygnałów zewnętrznych z łazienki, WC lub 
kuchni i czujników jakości powietrza w następujących trybach pracy: 

DUPLEX 
Easy 

wył 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

250 WYŁ 
jednostka reaguje na czujniki i 

sygnały zewnętrzne 
20 35 95 120 155 180 200 220 240 250 

300 WYŁ 
jednostka reaguje na czujniki i 

sygnały zewnętrzne 
20 40 110 160 200 230 250 275 305 315 

400 WYŁ 
jednostka reaguje na czujniki i 

sygnały zewnętrzne 
30 50 140 200 260 300 320 350 380  

Zobrazený režim Popis 
Vhodné využití 

(údaje se mohou lišit dle národních předpisů) 

 

„Tryb ręczny“ – standardowy tryb wietrzenia, 
kiedy jednostka wietrzy z żądaną 
intensywnością według aktualnego 
nastawienia. 

Wietrzenie ciągłe podczas obecności osób 
intensywność nastawić przy temperaturach na 
zewnątrz: 

 wyższych niż ok. -5 °C na ok. 25 m3/godz./osobę, 
tj. dla 4 osób 100 m3/godz., na noc nastawić na 
70 m3/godz. 

 niższych niż ok. -5 °C na ok. 20 m3/godz./osobę, 
tj. dla 4 osób 80 m3/godz., na noc nastawić na 
50 m3/godz. 

 

„Program tygodniowy“ – standardowy tryb 
wietrzenia, kiedy jednostka wietrzy z żądaną 
intensywnością według parametrów w planie 
czasowym. 

 

„Tryb automatyczny” - intensywność 
wietrzenia jest nastawiona według aktywnego 
sygnału zewnętrznego, tzn. zapotrzebowania 
z łazienki / WC / kuchni, lub według wskazań 
czujnika jakości powietrza, CO2, wilgotności, 
itp. (o ile jest zainstalowany). 

Do tych trybów jednostka przechodzi automatycznie, 
jeżeli jest aktualne zapotrzebowanie na intensywność 
wietrzenia wyższą niż intensywność nastawiona w 
trybie ręcznym lub w programie tygodniowym. 
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 O p i s  s t e r o w a n i a   

Tryb pracy jednostki można zmieniać wybierając funkcje i parametry w odpowiednich menu z pomocą wyświetlacza 
dotykowego.Żądaną opcję (zmianę funkcji lub parametru) w poszczególnych menu należy potwierdzić naciskając symbol 
„OK“ lub jeden z symboli „strzałek“ do przejścia do następnego menu. W razie naciśnięcia symbolu „Esc“ wybór jest 
ignorowany i następuje automatyczne przejście do menu podstawowego (informacyjnego).  

Uwaga – w stanie spoczynkowym (wyświetlania) wyświetlacz dotykowy nastawnika CPA nie świeci, po pierwszym dotknięciu 

automatycznie uaktywni się podświetlenie wyświetlacza, następnymi dotknięciami już obsługuje się poszczególne funkcje 
(patrz opis dalej). 

 Podstawowe menu 

 Wybór trybu pracy 

 Wybór intensywności wietrzenia lub wyłączenie / włączenie pracy 

 Włączenie dogrzewania powietrza (jeżeli w układzie jest zainstalowany dogrzewacz powietrza) 

 

krótkie naciśnięcie 

długie naciśnięcie (3s) 

 

powierzchnia reakcyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przemieszczenie do poprzedniego lub 
następnego menu 
 

- przemieszczenie do podstawowego menu 
(zmiany ignorowane) 
 

- przemieszczenie do podstawowego menu 
(uaktywnienie wybranej funkcji, zastosowanie 
zmian) 

 

przemieszczenie do menu „NASTAWIENIE“ 

- wejście do menu parametryzacyjnych 

 

 

- szybka opcja wyłączenia pracy 

(włączenie ponownym długim naciśnięciem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zwiększenie / zmniejszenie nastawianej wartości 

 

- wyłączenie / wyłączenie nastawianej funkcji 

 

 

W razie wyłączenia pracy przez nastawienie intensywności wietrzenia na wartość „OFF“ jednostka nie reaguje na 
zapotrzebowania zewnętrzne (tzn. włączniki w łazience / WC / kuchni i czujnik jakości powietrza są ignorowane).     

Jeżeli jest nastawiona intensywność „0%“, wentylatory są zatrzymane a jednostka nie wietrzy. W odróżnieniu od wartości 
„OFF“ jednak w tym trybie pracy jest wciąż aktywne automatyczne uruchomienie wietrzenia na podstawie sygnałów 
zewnętrznych. 

Uwaga – jeżeli dłuższy czas w którymś z submenu nie było żadnego naciśnięcia, nastawnik CPA automatycznie przełączy się 
do menu podstawowego.   

 

„Zwłoka wyłączenia wietrzenia“ – tryb 
tymczasowy wietrzenia, który zostanie 
ukończony po upływie nastawionego czasu. 

Do tego trybu jednostka przechodzi automatycznie po 
ukończeniu zapotrzebowania z łazienki / WC / kuchni 
(jeżeli jest nastawiona zwłoka wyłączenia wietrzenia). 

 

Tryb „Party“ jest tymczasowy, zostanie 
ukończony automatycznie według 
nastawionego czasu. 

{>Tryb tymczasowy w razie mniej typowego 
wykorzystania budynku – np. wieczorek z większą 
liczbą osób (zapotrzebowanie na wyższą intensywność 
wietrzenia).  

 

Tryb „Urlop“ jest tymczasowy, zostanie 
ukończony automatycznie według nastawionej 
daty i godziny, następnie automatycznie 
uaktywnia się program tygodniowy. 

Tryb tymczasowy w razie mniej typowego 
wykorzystania budynku – np. odjazd na urlop 
(zapotrzebowanie na wyłączenie jednostki). 
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 Menu „TRYB“ (tryb pracy) 

 

 Wybór programu tygodniowego / trybu ręcznego / trybu party / trybu urlop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli w menu jest wyświetlonych więcej parametrów, można między nimi przełączać przez ich krótkie naciśnięcie, wartość 
parametru można nastawiać naciskając wielokrotnie symbole „+“ a „-“ (przytrzymując symbol przyspiesza się nastawianie). 

 Menu „PROGRAM“ (program tygodniowy) 

 Ustawienie programu tygodniowego (planu czasowego) intensywności wietrzenia 

 Ustawienie programu tygodniowego włączania dogrzewania powietrza 

 

 

- przełączanie opcji okresu (Pon-N / Pon-Pt / S-N / 
Pon / Wt / Śr / Czw / Pt / S / N 

- przełączanie programu tygodniowego 
intensywności wietrzenia / dogrzewania 
powietrza 

 

- zmiana wybranego programu tygodniowego 

 

- potwierdzenie zmian i powrót z powrotem 

 

- wybór interwału (w sumie 6 interwałów) 

 
 

- nastawienie intensywności wietrzenia 
co 10% lub włączenie dogrzewania (ON / 
OFF) 

- nastawienie czasu początku interwału 
co 15 min. (z wyjątkiem pierwszego 
interwału) 

 

Zmiany w programie tygodniowym przeprowadzone w wybranym okresie Pon-N / Pon-Pt / S-N będą obowiązywać we 
wszystkich wybranych dniach jednocześnie, zmiany wprowadzone w okresie Pon / Wt / Śr / Czw / Pt / S / N będą 
obowiązywać tylko w wybranym konkretnym dniu. 

Uwaga: Jeżeli dokonano indywidualnego nastawienia jednego lub więcej dni w tygodniu, podczas następnego wyboru okresu 

Pon-N / Pon-Pt / S-N i trybu zmiany (symbol ołówka) zostaną ponownie zamienione wartości w poszczególnych dniach 
według nowego nastawienia.  

 Menu „PARTY“ i „URLOP (tymczasowe tryby pracy) 

 Nastawienie żądanej intensywności wietrzenia trybu party w zakresie 20 - 100%  

 Nastawienie czasu trwania trybu party w zakresie od 10 min. do 5 godz. 

 Nastawienie godziny i daty ukończenia trybu urp 

        
Po ukończeniu trybu party jednostka automatycznie wróci do poprzedniego wybranego trybu pracy, po ukończeniu t6rybu 
urlop jednostka automatycznie przełączy się do aktualnego trybu pracy według programu tygodniowego. 

Uwaga – tryb piątki i urlop można przedwcześnie ukończyć wybierając inny tryb pracy.   

plan czasowy intensywności 
wietrzenia 

plan czasowy dogrzewania 
powietrza 
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 Menu „DOGRZEWANIE“  (dogrzewanie powietrza) 

 Włączanie dogrzewania powietrza w trybie ręcznym 

 
Menu jest dostępne tylko w przypadku zainstalowanego elektrycznego lub wodnego grzejnika powietrza (wybór w trybie 
serwisowym). 

Informacja o pracy grzejnika powietrza jest w menu podstawowym wyświetlana z pomocą symboli  a . 

 N a s t a w i e n i e  u k ł a d u  p r z e z  u ż y t k o w n i k a   

Z pomocą strzałek kierunku  można się poruszać między poszczególnymi menu nastawień użytkownika: 

TRYB / WIETRZENIE / PODGRZEWANIE / FILTR / CZAS / NASTAWIENIE 

w menu „NASTAWIENIE“ można naciskając przycisk OK udostępnić następne menu parametryzacyjne: 

SYGNAŁY / WŁĄCZNIK / CZUJNIK / CZUJNIK / OGRANICZENIE / TEMPERATURA / WYŚWIETLACZ / FIRMWARE / 
JĘZYK / JĘZYK / JĘZYK 

UWAGA – Nieprawidłowe nastawienie parametrów może w niepożądany sposób wpłynąć na 
prawidłowość działania urządzenia! 

 Menu „FILTR“ 

 Wyświetlenie liczby dni pozostałych do koniecznej wymiany filtra powietrza 

 Nastawienie interwału okresowej wymiany filtra w zakresie od 30 – 150 dni (co 10 dni) 

 Potwierdzenie wymiany filtra (po potwierdzeniu automatycznie zaczyna się nowe odliczanie) 

 
Interwał okresowej wymiany filtra zaleca się nastawić według obciążenia kurzem i pyłem środowiska na zewnątrz. 

 Menu „CZAS“ 

 Ustawienie daty i godziny 

 Wybór formatu czasowego 12 / 24 godz. 

 
Uwaga – automatyczne przełączanie czasu letniego i zimowego nie jest obsługiwane. 

 Menu „SYGNAŁY“ 

 Możliwość pozwolenia / zakazu funkcji podwyższonej intensywności wietrzenia 

- wejście binarne DI1 przeznaczone do podłączenia zewnętrznych włączników beznapięciowych w łazience, WC 
lub kuchni 

 Możliwość pozwolenia / zakazu funkcji automatycznego sterowania intensywnością według stężenia mierzonej wielkości 

- Wejście analogowe IN1 przeznaczone do podłączenia czujnika zewnętrznego (czujnik „S“) z wyjściem sygnału 
0-10V, który może śledzić jakość powietrza, stężenie CO2, wilgotność względną, itp.  
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 Menu „WŁĄCZNIK“ (wejście binarne DI1)  

 Nastawienie intensywności wietrzenia z połączonym wejściem DI1 w zakresie 10 – 100% 

 Nastawienie zwłoki startu funkcji w zakresie 0 – 300s (co 10s) 

 Nastawienie zwłoki wyłączenia funkcji w zakresie 0 – 300s (co 10s) 

W razie użycia przycisku zwłoka startu musi być nastawiona na „0 s“ (aby krótkie naciśnięcie było akceptowane) a zwłoka 
zatrzymania musi być nastawiona na wartość niezerową. 

 

 Menu „CZUJNIK“ (wejście binarne IN1) 

 Nastawienie krzywej zależności intensywności wietrzenia od poziomu sygnału 0-10V z czujnika zewnętrznego 

Funkcja umożliwia odpowiednie dostosowanie reakcji jednostki (intensywności wietrzenia) do stopniowego zwiększania stężenia 
mierzonej wielkości (np. z powodów ekonomicznych lub hałasu). 

 
 

Jest obsługiwane również „odwrócone“ nastawienie reakcji regulacji intensywności wietrzenia na sygnał sterujący 0-10V (tzn. 
odwrotne nachylenie krzywej A - B).  

Z pomocą tej funkcji można podłączyć też czujnik z innym zakresem napięcia wyjściowego (np. 0-5V, 2-10V). 

 Menu „OGRANICZENIE“ 

 Ustawienie maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej intensywności wietrzenia 

 Możliwość pozwolenia / zakazu funkcji wyłączenia pracy (intensywność wietrzenia = OFF) 

 
Uwaga – Nastawienie w menu „OGRANICZENIE“ następnie wpłynie (ograniczy) na wszystkie tryby pracy i nastawienia 

parametrów w pozostałych menu nastawień użytkownika. 

W razie nastawienia parametru „Min:“ na wartość niezerową można jednostkę wyłączyć tylko długim naciśnięciem (3s) symbolu 
wietrzenia w menu podstawowym lub ręcznym wyborem intensywności wietrzenia OFF (o ile jest dozwolony).  

 Menu „TEMPERATURA“ 

 Nastawienie kalibracji wewnętrznego czujnika temperatury powietrza w zakresie +/- 3°C (co 0,5°C) 

 

 Menu „WYŚWIETLACZ“ 

 Nastawienie jaskrawości i kontrastu wyświetlacza (zalecane wartości 70% i 50%) 

   



 

8 

 Menu „JĘZYK“ 

 Wybór języka menu 

 
Uwaga – w razie odłączenia nastawnika od napięcia zasilania na czas dłuższy niż 48 godz. po ponownym włączeniu 

automatycznie jest nastawiony język angielski.  

 Automatyczne tryby wietrzenia 

Jeżeli nie zgadza się wyświetlony tryb pracy z trybem nastawiony ręcznie przez użytkownika lub programem tygodniowym, 
aktualna praca urządzenia (intensywność wietrzenia) jest sterowana sygnałem zewnętrzny, – wejściem kontaktowym lub 
analogowym (czujnikiem). 

     
– sygnał od włącznika w łazience / WC / kuchni – sygnał od czujnika jakości powietrza / CO2 / wilgotności względnej 

 Regulacja na stałe ciśnienie w rurociągu doprowadzającym 

Jeżeli jednostka jest eksploatowana w trybie sterowania intensywnością na stały poziom ciśnienia w rurociągu doprowadzającym 

(nastawienie w trybie serwisowym), w menu „WIETRZENIE“ i „PROGRAM“ są oferowane opcje: OFF / 0% /  / . 

  
Symbole „słońce“ i „księżyc“ symbolizują dwa możliwe poziomy żądanego ciśnienia,  jest to standardowa (dzienna) wartość 

ciśnienia,  symbolizuje niższą wartość ciśnienia przeznaczoną do stłumienia nocnego (np. z powodu hałasu). 

Ten tryb specjalny we współpracy z czujnikiem ciśnienia w rurociągu jest w stanie zapewnić automatyczną regulację 
intensywności wietrzenia według zmiennej liczby wietrzonych pomieszczeń w obiekcie (np. wietrzenie centralne domu 
czynszowego). 

Uwaga – jeżeli podczas pracy wystąpi problem z mierzeniem ciśnienia w rurociągu doprowadzającym (np. z powodu usterki 

czujnika ciśnienia), można w menu użytkownika „SYGNAŁY“ anulując funkcję CS („constant senzor“) deaktywować tryb 
sterowania intensywnością na stały poziom ciśnienia. 

 
Teraz intensywność wietrzenia można regulować w standardowy sposób w trybie ręcznym według nastawienia w programie 
tygodniowym (patrz opis w rozdziałach 1.3.1. i 1.3.3.). 

 Komunikaty ostrzegawcze 

Podczas pracy na nastawniku mogą się pojawiać komunikaty ostrzegawcze zwracające uwagę na konieczność wymiany filtra 
powietrza lub rozładowane baterie, w razie usterki urządzenia jest wyświetlany komunikat z zaleceniem skontaktowania się z 
serwisem. 
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Wymiana baterii w nastawniku: 

Przed przeprowadzeniem wymiany baterii odłączyć urządzenie od napięcia zasilania! 

Następnie odbezpieczyć naciskiem narzędzia (np. płaskim śrubokrętem) „zamek“ na spodniej stronie nastawnika a następnie 
odchylając zdjąć część czołową z wyświetlaczem. Teraz można wymienić baterię typ CR1632 i ponownie złożyć obie części 
nastawnika. Po włączeniu jest konieczne nastawienie prawidłowej godziny i daty. 

 Tryb dogrzewania doprowadzanego powietrza 

Do urządzenia można podłączyć tylko zewnętrzne elektryczne grzejnike rurowe typu EPO-PTC, które posiadają własny termostat 
do nastawiania temperatury powietrza za grzejnikem. 
Mogą być podłączone maks. dwa te grzejniki jednocześnie w następującej konfiguracji: 

 jako grzejnik świeżego powietrza (umieszczony przed wlotem do jednostki) 

- grzejnik pracuje całkowicie automatycznie bez włączania przez użytkownika tylko na podstawie nastawionej temperatury, 
jego praca (podgrzewanie powietrza) jest uwarunkowana pracą jednostki 

 jako dogrzewacz doprowadzanego powietrza do obiektu (umieszczony na wylocie z jednostki, po rekuperacji) 

- użytkownik włącza grzejnik z pomocą nastawnika w trybie ręcznym lub według nastawienia w programie tygodniowym. 
Praca dogrzewacza jest uwarunkowana pracą jednostki. 

Grzejniki muszą być zainstalowane i podłączone zgodnie ze schematem el., wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 

Przed właściwym uruchomieniem na termostacie musi być nastawiona żądana temperatura powietrza za grzejnikiem: 

 dla grzejnika:   0 °C 

 dla dogrzewacza:        od +10 do +35°C 

 

 Wyposażenie do sterowania urządzeniem   - regulator CPB 

Jako standard, w wyposażeniu  użyty jest prosty regulator CPB 
Opis funkcji: 

 Sterowanie wydajnością w zakresie 0-100% 

 Opcja załączanie nagrzewnicy wstępnej. 

 Opcja załączanie przepustnicy odcinajacej. 

 Opcja automatycznego sterowania  wydanoscią od zewnętrznego czujnika ( jakości  powietrza, CO2, wilgotności )  

 Opcja zwiększenia wydajności wentylacji poprzez załączenie zewnętrznego styku, na przykład od toalety, , łazienki. 

 Opcja ograniczenia maksymalnej i minimalnej wydajności.  

 Opcja ograniczenia maksymalnej i minimalnej wydajności.  

 Wyposażony w kontrolkę potwierdzającą pracę. 

 

 

 

 Ustawienie wydajności 

Identyczne jak w tabeli w rozdziale 2.1. Jednostka pracuje w oparciu o nastawę na regulatorze, załączenie od styku , z łazienką, 
WC i kuchni, lub czujnikiem jakości powietrza. 

 Opis regulacji 

Wybór wydajność urządzenia lub trybu załączenia/wyłączenia. 
Obróć pokrętło na regulatorze w celu ustawienia wydajność w zakresie 10-100%. 
Załaczenie nagrzewnicy wstępnej 
Ustawienie jest aktywne tylko pod warunkiem tylko, że zewnętrzna nagrzewnica wyposazona jest w termostat. 
Załączenie ogrzewania wykonuje się poprzez załączenie przycisku w dolnym prawym rogu na regulatorze oznaczonego 
symbolem termometru ( wyłączenie poprez ponowne naciśnięcie )  
Uwaga: Powietrze jest ogrzewane tylko gdy urządzenie pracuje. Termostat nagrzewnicy, nastawiany przez 
obsługę,  zamontowany na nagrzewnicy pracuje w zakresie 15 - 35 °C.  

 Limiting 

Ściągnięcie pokrętła regulatora umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji,  pokrętła umozliwiają zmianę nastawy minimalnej i 
maksymalnej wydajności ( fabrycznie ustawiony jest pełen zakres 0-100% ) 

 
 

 

 

Opis sterowania: 

1. Pokrętło z ustawieniem wydajności 

2. Kontrolka potwierdzająca pracę.  

3. Załączanie nagrzewnicy wstępnej ( jeżeli 
została zainstalowana )  

 

Opis: 

1. Nastawa minimalnej wydajności 
2. Nastawa maksymalnej wydajności 
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3 .  U t r z y m a n i e  u r z ą d z e n i a  

 Podstawowe zalecenia, wymiana filtrów, utrzymanie i czyszczenie 

 Utrzymanie polega na kontroli wzrokowej urządzenia, okresowej wymianie filtrów powietrza i czyszczeniu rekuperacyjnego 
wymiennika ciepła. 

 Podczas utrzymania dbać o higienę osobistą i stosować środki ochrony (maskę na twarz, opakowania na zanieczyszczone filtry).  

 Przed rozpoczęciem utrzymania jednostki odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (wyjęcie wtyczki z gniazdka). 

 Podczas utrzymania urządzenia należy dotrzymywać zaleceń bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji ("Ważne uwagi"), 
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy i stosować odpowiednie środki dostępu do urządzeń 
wentylacyjnych (drabiny, ruchome stopnie). 

 Wymiana tkaniny filtracyjnej G4 / F7 

 Wymianę tkaniny filtracyjnej mogą przeprowadzać tylko osoby niemające reakcji alergicznych w kontakcie z cząstkami kurzu. 
Unikać wymiany w obecności takich wrażliwych osób. 

 Wymianę tkaniny filtracyjnej z ramki filtra przeprowadzać w dobrze wietrzonym pomieszczeniu lub na zewnątrz. 

 Przed wyjęciem konstrukcji ramki zaleca się przygotowanie szczelnej torebki (np. torebka papierowa, itp.) do przeniesienia na 
odpowiednie miejsce wymiany a następnie do ułożenia zanieczyszczonej tkaniny – np. do odpadu komunalnego. 

 Wymiana przeprowadzana jest w zależności od zapylenia środowiska zewnętrznego w odstępach czasu od 500 do 2000 
godzin eksploatacji (zazwyczaj ok. 2-3 miesięcy). Zalecany interwał kontroli jest wyświetlany na nastawniku. 

 Wymieniając filtry nie zdejmować drzwi jednostki – użyć zaślepek w drzwiach. 

Wysunięcie ramki filtra z jednostki i wymiana tkaniny 

   

   Zwolnienie zaślepki filtra w płaszczu 
jednostki z pomocą przyrządu dostarczonego 

w opakowaniu – ciągnąć równo 

– zacząć od większego wytłoczenia 

Wyciągając zaślepkę nie ciągnąć w bok ani nie wydłubywać! 

 

 

   

Wysunąć całą zaślepkę ze strony 
przygotowanych wytłoczeń. 

Wyciągnięcie ramki z materiałem 
filtracyjnym 

Na ramkę nasunąć nowy materiał 

 – tkaninę nasuwa się na ramkę 

 

 
  

Prawidłowo osadzona tkanina 

– strona z tkaniną jest 
skierowana do króćców 

jednostki 

-biała do wymiennika 
rekuperacyjnego 

Włożyć z powrotem element 
zabezpieczający i nasadzić pokrywę 

filtra. 

-postępować od jednej strony do drugiej 

 

Wciśnięcie zaślepki do płaszcza jednostki, 
musi być wyrównana z krawędzią wieka na 

całym obwodzie 
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 Czyszczenie rekuperacyjnego wymiennika ciepła z tworzywa 

 Okres zalecanego czyszczenia wymiennika wynosi w zależności od charakteru środowiska eksploatacji dwa lata. 

 Jeżeli jest to konieczne, blok rekuperacyjnego wymiennika przepłukać kilkakrotnie ciepłą wodą z detergentem o maks. 
temperaturze 60 °C, idealnie o takiej temperaturze, w której bez problemu można utrzymać w wodzie ręce. Do 
czyszczenia można użyć np. środka BODE Kohrsolin FF. 

 Wymiennik zabezpieczyć przed działaniem promieni nadfioletowych i słonecznych i w razie konieczności przechowywać 
w ciemności. 

UWAGA: wymiennika nigdy nie czyścić preparatami, które mogłyby zawierać rozpuszczalniki organiczne - grozi to 
nieodwracalnym uszkodzeniem wymiennika! 
 

Wyjęcie rekuperacyjnego wymiennika ciepla 

Odłączyć jednostkę od zasilania, odłączyć odprowadzenie kondensatu dla jednostek podsufitowych, otworzyć jednostkę i 
odbezpieczyć wymiennik rekuperacyjny na obu stronach. 

Zaznaczyć pozycję wymiennika rekuperacyjnego (liczba według typu urządzenia) dla zapewnienia pasowania do 
uszczelnienia. Nalepka z literą A musi być przy krawędzi skrzyni z wentylatorem. 

 

 
  

 

 

 

Zdjąć zaślepkę a następnie 
wykręcić śruby zabezpieczające 
z wieka jednostki – w rogach 4x 

Wyjąć blaszane elementy zabezpieczające Odchylenie drzwi jednostki, 
ostrożnie i stopniowo z jednej 

strony. Zacząć od strony 
wejścia instalacji 

elektrycznej 

-w przypadku jednostki 
podsufitowej odłączyć 

kondensat 

 

 

 

Przy podnoszeniu pokrywy do góry, 
odczepić zamek po drugiej stronie 
pokrywy 

Zdemontować kratki metalowe na obu 
stronach wymiennika rekuperacyjnego 

Wyjąć śrubę i zwolnić kratkę 
z prowadnicy 

           

                        

Strana A 
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Odbezpieczenie nakrętki motylkowej   

– na jednej stronie wymiennika 

Wysunięcie bloku wymiennika rekuperacyjnego 

Aby rekuperacyjny wymiennik ciepła wsunąć z powrotem, należy postępować w odwrotnej kolejności. Przed zasunięciem 
wymiennika zaleca się przetarcie olejem silikonowym tylko uszczelki dla ułatwienia zasuwania, zwiększenia elastyczności 
uszczelki i wydłużenia jej żywotności. 
 

 Czyszczenie nastawnika CPA 

Nastawnik CPA konserwuje się tak samo, jak wyłącznik światła – można czyścić tylko suchą ściereczką, nigdy do wnętrza 
nastawnika nie może się dostać woda. Zabrania się czyszczenia płynami, które mogłyby uszkodzić obudowę urządzenia 
(np. rozpuszczalniki organiczne).  

 Inne drobne utrzymanie 

Przed jakąkolwiek ingerencją do jednostki należy ją odłączyć od doprowadzenia energii el.! 
Wymieniając tkaniny filtracyjne lub kasety i przy każdym otwarciu jednostki kontrolować: 

 Czystość odprowadzenia kondensatu w drzwiach lub w dnie jednostki. Ewentualne zatkanie odpływu mogłoby spowodować 
poważne komplikacje 

 Zalanie odprowadzenia kondensatu, głównie w okresie letnim i jesienią. Jeżeli nie będzie dostatecznego poziomu, grozi 
zasysanie powietrza z kanalizacji – należy zalać. 

 W razie zanieczyszczenia pyłem niektórych części urządzenia wytrzeć lekko nawilżoną szmatką. 

4 .  P r o b l e m y  i  u s t e r k i  –  s p o s o b y  n a p r a w y  

 Opis możliwych komunikatów usterek i ich przyczyn 

Usterka Identyfikacja Możliwa przyczyna Sposób usuwania 

Urządzenia nie 
można uruchomić 

 po wybraniu 
pożądanego stopnia 
intensywności 
urządzenie 
pozostaje w 
bezruchu 

 urządzenie nie jest podłączone do 
źródła zasilania 

 podłączyć urządzenie do źródła 
zasilania (uruchomić 
poprzedzające elementy 
zabezpieczające) 

 niewiadoma  odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania i skontaktować się z 
pracownikiem serwisowym 

Urządzenie 
dostarcza 
niedostateczną 
ilość powietrza 

 urządzenie 
dostarcza wyraźnie 
mniejszą ilość 
powietrza 

 zanieczyszczone filtry  Odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania 

 wymienić tkaninę lub kasetę 
filtracyjną 

 po eksploatacji dłuższej niż 4 lata 
wyczyścić wymiennik/wymienniki 
rekuperacyjny/e 

 przeszkoda mechaniczna na 
ssaniu świeżego powietrza lub na 
wylotach doprowadzanego 
powietrza. 

 skontrolować, czy otwory 
zasysania świeżego powietrza lub 
wyloty doprowadzanego powietrza 
nie są mechanicznie zakryte 

 ewentualne przeszkody usunąć 

 skontrolować działanie otwierania 
klapek – wzrokowo, słuchem 

 niewiadoma  odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania i skontaktować się z 
pracownikiem serwisowym 

Urządzenie nie 
grzeje lub grzeje 
niedostatecznie 

 po uruchomieniu 
grzejnika powietrza 
dalej doprowadzane 
jest chłodne 
powietrze 

 

 grzejnik elektryczny nie jest 
podłączony do źródła zasilania 

 podłączyć urządzenie do sieci el. 
(włączyć podłączone elementy 
zabezpieczające) – tylko 
uprawniona osoba 

 reakcja ochrony termicznej 
grzejnika elektrycznego 

 zaczekać; jeżeli nawet po godzinie 
nie dojdzie do samoczynnego 
ukończenia usterki. 

 mała intensywność maks. 
grzejnika 

 nie chodzi o awarię (błędnie 
ustawiona niewystarczająca 
intensywność) 

 niewiadoma  odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania i skontaktować się z 
pracownikiem serwisowym 

Z urządzenia kapie 
woda 

 podczas pracy 
urządzenia tworzą 
się krople wody 
między drzwiczkami 
i korpusem 

 Syfon odprowadzenia skroplin nie 
jest wystarczająco nawodniony 

 odłączyć urządzenie od 
doprowadzenia energii el. i zalać 

syfon odprowadzenia kondensatu 

 odprowadzenie skroplin jest 
zanieczyszczone 

 odłączyć od doprowadzenia 
energii el. i wyczyścić 
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odprowadzenie kondensatu z 
syfonem 

 uszkodzone uszczelnienie 
(problemowi może towarzyszyć 
gwizdanie spowodowane 
przepływem powietrza przez 
nieszczelne miejsce) 

 odłączyć urządzenie od 
doprowadzenia energii el. i 

wymienić uszczelkę 

 w miejscu 
przyłączenia 
odprowadzenia 
skroplin powstają 
krople wody  

 uszkodzenie uszczelnienia lub 
przewodu odprowadzającego 
skropliny 

 odłączyć urządzenie od 
doprowadzenia energii el. i 

uszczelnić odprowadzenie 
kondensatu 

  niewiadoma  odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania i skontaktować się z 
pracownikiem serwisowym 

5 .  M a g a z y n o w a n i e  i  t r a n s p o r t  u r z ą d z e n i a  

 Podczas transportu i magazynowania jest konieczne dotrzymywanie przepisanej pozycji według nalepki na kartonie! 

 
 Urządzenie może być magazynowane tylko w suchych, czystych pomieszczeniach z temperaturą otoczenia od 0°C do 

+50° C. W pozycji poziomej można magazynować do 7 jednostek. Urządzenie musi być magazynowane na równym, 
mocnym podłożu tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub uszkodzenia opakowania. 

 Podczas magazynowania urządzenie musi być ułożone w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu ze wszystkimi 
elementami dystansowymi, ściągającymi i oznaczeniami. 

 Opakowanie transportowe można usunąć dopiero po dostarczeniu jednostki na miejsce ostatecznej instalacji. Przed 
instalacją musi zostać przeprowadzona kontrola czystości wszystkich części stykających się z przepływającym 
powietrzem.  W razie potrzeby ich staranne wyczyszczenie 

 W razie manipulacji z pomocą wózka widłowego jest konieczne umieszczenie urządzenia na palecie EUR. 

 Podczas transportu urządzenie musi być chronione przed ewentualnym spadnięciem, uszkodzeniem mechanicznym, 
zaciekającą wodą i innymi niekorzystnymi czynnikami, które mogłyby być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub jego 
opakowania 

 

6 .  I n s t a l a c j a  u r z ą d z e n i a  i  u r u c h o m i e n i e  

 Zawartość opakowania 

Jednostki DUPLEX Easy mają następujące wyposażenie w podstawowym opakowaniu: 

 instrukcja obsługi, utrzymania i montażu 

 Skrócona instrukcja obsługi 

 Podłączony nastawnik CPA i wtyczkę zasilania 230 V (długość kabla 3 m). 

 Elementy z tworzywa do podłączenia węża do odprowadzania kondensatu  

 2 x komplet do dodatkowego montażu odprowadzenia kondensatu dla pozycji parapetowej i podłogowej (przepust, 
uszczelka, podkładka, nakrętka) 

 Komplet montażowy do umocowania jednostki (nakrętka – wysoka, 2 x podkładka, śruba z sześciokątem, zaślepka 
plast.) do montażu bez pokrywy SK.   
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 Wymiary główne urządzenia 

    

DUPLEX 250 
Exclusive 

DUPLEX 300 

Exclusive 
DUPLEX 400 

Exclusive 

wymiary        

szer. mm 850 850 850 

wys. mm 660 820 820 

gł. mm 280 280 280 

Króćce        

e1 mm 160 160 160 

e2 mm 160 160 160 

i1 mm 160 160 160 

i2 mm 160 160 160 

Masa kg 20 21 21 

Odprowadzenie skroplin mm 2 x ø 14 (przygotowanie na następne 4) 

Umocowanie mm 4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8 
 

 Przegląd możliwych pozycji oraz wykonań instalacyjnych 

Urządzenia DUPLEX 250, 300 Easy można instalować tylko w podanych pozycjach. Instalacje w innej pozycji nie jest 
dopuszczalna. Zmianę konfiguracji pozycji przeprowadza się tylko według ust. 7. 

LEGENDA: 

e1 – doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz 

e2 – doprowadzenie powietrza po rekuperacji do pomieszczeń 

i1 – odciąg powietrza odpadowego z pomieszczeń 

i2 – wydech powietrza odpadowego na zewnątrz  

K, K1, K2 – odprowadzenie kondensatu 

 

  

Pozycja 
instalacyjna 

Rzut Konfiguracja króćców i pozycja odprowadzenia kondensatu 

Podsufitowa 

  

Parapetowe 

  

Podłogowa 

  

PODSTROPNÍ

PODLAHOVÁ

PARAPETNÍ

K

KK

K K

PODSTROPNÍ

PODLAHOVÁ

PARAPETNÍ

K

KK

K K

PODSTROPNÍ

PODLAHOVÁ

PARAPETNÍ

K

KK

K K

PODSTROPNÍ

PODLAHOVÁ

PARAPETNÍ

K

KK

K K

PODSTROPNÍ

PODLAHOVÁ

PARAPETNÍ

K

KK

K K

K1K2
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 Montaż jednostki, punkty mocowania 

Po wyjęciu jednostki z opakowania transportowego przed osadzeniem na miejscu instalacji wykonać następujące kroki: 

  

Wyjąć zaślepki filtra z płaszcza jednostki Pozycja elementów zabezpieczających 

 
 

Wyjąć filtry powietrza i blaszane elementy zabezpieczające 

 

 

 

 

 

Odchylenie drzwi jednostki, ostrożnie i 
stopniowo z jednej strony.  

Zacząć od strony wejścia instalacji 
elektrycznej 

Usunąć papier chroniący 
wentylatory 

 

Skontrolować wybraną orientację i 
umieszczenie elementów wewnętrznych   

 

 

 

 

 

Po usunięciu papieru z wentylatorów, kontroli pozycji, 
włożyć z powrotem filtry powietrza wraz z blachami 

zabezpieczającymi. 

Zamknąć wieko główne jednostki i wieka filtrów powietrza. 
Następnie doprowadzić jednostkę do pierwotnego stanu. 
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Jednostka jest mocowana do konstrukcji obiektu z pomocą załączonych elementów i pręta gwintowego z kotwą. Pręt 
gwintowy i kotwa nie jest częścią opakowania. 
 

Otwory kotwienia 

DUPLEX EASY 250 DUPLEX EASY 300                                                     

  

Detal wykonania kotwienia 

 

 

1. Jednostka EASY 

2. Pręt gwintowy M8 – NIEZAŁĄCZONA 

3. Kotwa w ścianie/stropie – NIEZAŁĄCZONA 

4. Podkładka DIN 9021 M8 – ZAŁĄCZONA 

5. Nakrętka DIN 6334 M8 – ZAŁĄCZONA 

6. Śruba ISO 7380 M8 – ZAŁĄCZONA 

7. Zaślepka z tworzywa – ZAŁĄCZONA 

 

Osadzenie listwy ściągającej DUPLEX EASY – instalacja parapetowa 

 

 

 Nachylenie jednostki 

Dla wszystkich dopuszczalnych pozycji montażowych jest konieczne dotrzymanie minimalnego nachylenia jednostki. 
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Podsufitowa Parapetowa Podłogowa 

Nachylenie  min 25mm -  3% 

 

Nachylenie  min 25mm -  3% 

 

Nachylenie min 100/75mm -  12/10% 
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 Odległości 

Dla uzyskania dopuszczalnych końcowych wartości akustycznych jest konieczne zawsze instalowanie przewodów 
wentylacyjnych z gwarantowanym tłumieniem akustycznym. Minimalna odległość najbliższego króćca od jednostki 
wentylacyjnej w gałęzi doprowadzającej (za wentylatorem doprowadzającym) wynosi 2-3 m. Trasa przed pierwszym 
króćcem musi być prowadzona z tłumieniem hałasu – tłumik sztywny lub przewód giętki z izolacją akustyczną. 

 

Zalecane minimalne odległości od konstrukcji 

 

 

 Montaż odprowadzenia skroplin 

Urządzenie musi posiadać odprowadzenie kondensatu, które musi być umieszczone w miejscu według ust.-. 6.3. 

Niewykorzystane wyprowadzenia kondensatu muszą być uszczelnione 

Przewód do odprowadzania kondensatu musi być podłączony tak, aby podczas manipulacji z jednostką nie doszło do jego 
uszkodzenia.  

W przypadku instalacji podsufitowych przed otwarciem drzwi jednostki musi zostać odłączone odprowadzenie 
kondensatu.  

Pozycja wyprowadzeń kondensatu dla możliwych konfiguracji króćców patrz ustęp 6.3, konieczne dotrzymanie. 

Dla instalacji podłogowej należy podłączyć dwa odprowadzenia kondensatu.  

 

 Podłączenie odprowadzenia kondensatu – instalacja podsufitowa  

   
 

Odprowadzenie kondensatu z drzwi na 
stronie  i2+ wyposażenie odprowadzania 

kondensatu 

Podłączenie odprowadzania 
kondensatu z kolanem 90° – do 

nasunięcia węża 

Nasunięcie węża, zabezpieczyć zaciskiem (zacisk 
i wąż – dostawa firmy montażowej) 

  

Podłączenie odprowadzania proste z 
tuleją łącznikową – do nasunięcia 

węża 

Nasunięcie węża, zabezpieczyć zaciskiem (zacisk i wąż – dostawa firmy montażowej) 

min. 250

min. 75

min. 350min. 350
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 Podłączenie odprowadzenia kondensatu – instalacja parapetowa 

W razie instalacji parapetowej jednostki musi zostać najpierw wykonane odprowadzenie kondensatu z pomocą załączonego 
przepustu i silikonu według poniższej instrukcji. Wszystko wykonywać przed właściwym uruchomieniem jednostki, urządzenie 
musi zostać odłączone od zasilania. 

Do odprowadzenia kondensatu użyć tylko miejsc do tego przeznaczonych, na jednostce są wykonane widoczne 
wytłoczenia. 

Otwory na zestaw montażowy są przygotowane, nie jest konieczne ich wycinanie, wystarczy wyciśnięcie centralnej 
części. 

 Montaż przepustu do skrzyni jednostki 

Montaż 

 

  
Miejsce przeznaczone do montażu odprowadzenia 
kondensatu + wyposażenie 

Wyciśnięcie centralnej części otworu 

- tylko palcem. 

- otwór pod obrysem mniejszego otworu 

Wyjęcie zaślepki 

  

Nasunięcie przepustu 

-lamowanie z wewnętrznej strony jednostki 

Z wewnętrznej strony nasadzić podkładkę a następnie docisnąć nakrętką 

– dokręcać tylko ręką 

 

 Podłączenie odprowadzenia kondensatu – instalacja podłogowa 

W razie instalacji podłogowej jednostki musi zostać najpierw wykonane odprowadzenie kondensatu z pomocą załączonych 
kompletów i silikonu według poniższej instrukcji. W tej pozycji muszą być podłączone oba odprowadzenia K1 i K2. Wszystko 
wykonywać przed właściwym uruchomieniem jednostki, urządzenie musi być odłączone od zasilania. 

Do odprowadzenia kondensatu użyć tylko miejsc do tego przeznaczonych, na jednostce są wykonane widoczne 
wytłoczenia. 

Otwory na zestaw montażowy są przygotowane, nie jest konieczne ich wycinanie, wystarczy wyciśnięcie centralnej 
części lub zaślepki. 

Kondensat K1 -  przygotować według instrukcji w ust. 6.9 

Kondensat K2 – w części z blachy przygotować według instrukcji poniżej. 

 

 
 

 
 Części do wykonania przepustu Usunąć gumową zaślepkę 

przygotowanego przepustu przez 
część z blachy. 

Nasadzić uszczelkę silikonową na tuleję 
łącznikową z gwintem i włożyć od wewnętrznej 

strony jednostki 
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Z zewnętrznej strony nasadzić 
podkładkę a następnie docisnąć cały 

komplet nakrętką z tworzywa 

Z wewnętrznej strony pokryć obwód 
przepustu przezroczystym silikonem 

sanitarnym 

Widok z wewnętrznej strony na zainstalowane 
odprowadzenie kondensatu wraz z rurką – 

przygotowane do podłączenia węża 

  

 Podłączenie węża odprowadzającego 

Wąż odprowadzający nie jest częścią dostawy. Wąż nie może mieć mniejszego przekroju, niż załączona część,  

 

  
 

Odprowadzenie kondensatu od spodu 
jednostki 

– jako pierwszej użyć krótszej rurki 

Podłączenie odprowadzenia 
kondensatu proste/kątowe   

– do nasunięcia węża 

Nasunięcie węża, zabezpieczyć zaciskiem 
(zacisk dostawa firmy montażowej) 
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 Instalacja dodatkowej pokrywy SK 

Pokrywa SK (Silent kit) służy do dodatkowego obniżenia ciśnienia akustycznego do otoczenia o ok. 6dB. Jest to samodzielna 
część, która nie wchodzi w zakres dostawy samej jednostki wentylacyjnej 

Wykonanie:  lakierowana blacha ocynkowana 0,75 mm w kolorze srebrnym RAL 9006. Częścią dostawy jest komplet 

przedłużonych śrub do umocowania pokrywa do korpusu jednostki. 

Pokrywa składa się z dwóch części – górnej i dolnej. Jest nasadzona na jednostkę i zabezpieczona przez wieko z pomocą 
śrub kotwiących. 

Wymiary: 

DUPLEX 250 EASY DUPLEX 300 EASY 

  

 

Montaż: 

 

 Dolną część zamontować przed montażem 
jednostki  

 Według otworów na pokrywy filtrów umieścić górną i 
dolną część 

 Docisnąć do urządzenia 

 Zabezpieczyć czterema śrubami do umocowania 
wieka jednostki i części górnej pokrywy SK 

 

 Typy filtrów 

W wersji podstawowej urządzenia są dostarczane z filtracją tkaninową klasy G4 w ramce ze stali nierdzewnej, opcjonalnie 
można dokupić tkaninę klasy F7. 

  

Zapasowe tkaniny  

filtracyjne – opakowanie  

wyposażenie opcjonalne 

Ramka filtra z materiałem 

 filtracyjnym 

 

 Instalacja opcjonalnego wyposażenia 

Do jednostek można podłączyć następujące zewnętrzne grzejniki lub podgrzewacze: 

 Elektryczny grzejnik zewnętrzny powietrza EPO-PTC  na trasie doprowadzanego świeżego powietrza do jednostki. 

 Elektryczny grzejnik zewnętrzny powietrza EPO-PTC  na trasie powietrza wyjściowego do obiektu. Instrukcja instalacji, 
podłączenia i schematy elektryczne podłączenia tych urządzeń zewnętrznych są załączone do tych elementów. 
Konieczne nastawienie grzejnika zewnętrznego w nastawniku patrz rozdział 2.3. 

Inne typy grzejników elektrycznych, niż podane powyżej, nie mogą być użyte do jednostek wentylacyjnych DUPLEX EASY!!!   
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7 .  I n s t a l a c j a  n a s t a w n i k ó w,  z m i a n a  p o z y c j i ,  p o ł ą c z e n i e  
e l e k t r y c z n e  

 Instalacja nastawnika 

Standardowo jest podłączony nastawnik dotykowy CPA do kompletnego sterowania i programowania. Dostarczany jest do 
instalacji na ścianie, można zainstalować do wpuszczonej puszki instalacyjnej. 

Nastawnik zaleca się umieścić na ścianie na wysokości od 1,3 do 1,5 m w łatwo dostępnym, oświetlonym i suchym miejscu, nie 
może być umieszczony w pobliżu grzejników i w pobliżu powierzchni emitujących promieniowanie cieplne.  

Częścią jest słaboprądowy ekranowany kabel połączeniowy (SYKFY 5x2x0,5) o długości 3 m. W razie potrzeby większej 
odległości nastawnika od jednostki wentylacyjnej jest konieczna wymiana/przedłużenie kabla (maks. na 25 m). Montaż 
nastawnika przeprowadza firma instalacyjna.  

Uwaga: Przed montażem lub demontażem nastawnika wyłączyć zasilanie energii elektrycznej do jednostki 
wentylacyjnej. Podczas manipulacji z nastawnikiem pod napięciem mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym 
lub uszkodzenia nastawnika. 

  
CPA Instalacja na ścianie  

 

 Trwałe rozbalansowanie wydajności wentylatorów 

Przed jakąkolwiek ingerencją do jednostki należy ją odłączyć od doprowadzenia energii el.! 
Z pomocą modułu MX umocowanego na listwie zaciskowej (pod pokrywą, niebieski dodatkowy element na zaciskach Me i Mi) 
można trwale rozbalansować wydajność wentylatora Mi – odpadowy, lub Me – doprowadzający.  

Rozbalansowanie jest możliwe o maks. 30%. Obracanie – poluzowanie śruby regulacyjnej obniża wydajność danego wentylatora 

– skrajna pozycja oznacza 30% obniżenie pierwotnej intensywności znamionowej.  

 

 Odłączyć urządzenia od zasilania! 

 Zdjąć wieko urządzenia 

 Zdemontować pokrywę listwy zaciskowej 

 Obrócić – poluzować odpowiednią śrubę wentylatora  
Mi lub Me 
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 Zmiana orientacji jednostki DUPLEX Easy 

Przed jakąkolwiek ingerencją do jednostki należy ją odłączyć od doprowadzenia energii el.! 
Zmiana orientacji jednostki polega tylko na zmianie pozycji fabrycznej dwóch czujników temperatury i zmianę połączeń kabli. 
Oba czujniki są przemieszczane symetrycznie na drugą stronę jednostki: 

 

 T1 – czujnik na ssaniu świeżego powietrza – termostat by-passu (przy filtrze – czerwone zaciski) 

 T2 – czujnik na wydechu powietrza odpadowego – termostat naprzeciwko ochrony przeciwmrozowej (dla wentylatora 
M1- niebieskie zaciski) 

 

  

Instalacja czujników T1 i T2 – podstawowa pozycja fabryczna 

 

Nowe pozycje czujników T1 i T2 po przemieszczeniu 

  

Odłączyć jednostkę od zasilania! 

Wykręcić śrubę z wieka regulacji 

Zdemontować pokrywę regulacji 

 

Zamienić pozycję kabli M1 i M2.  

Podłączenie fabryczne:  

M1       zacisk Me, M2       zacisk Mi 

 

Podłączenie po zmianie orientacji:  

M1    zacisk Mi, M2    zacisk Mi 

 
 

{>Wysunąć filtry powietrza 

Wyciągnięcie czujnika z zacisków (kolor czerwony) 

Odkręcenie czujnika T1 z pierwotnej pozycji 

Umieszczenie czujnika na nową pozycję 

Naśrubowanie do prowadnicy 

Zasunięcie do zacisków (biegunowość dowolna) 

  

Wyciągnięcie kabli czujnika z zacisków (kolor niebieski) 

Odkręcenie czujnika T2 z pierwotnej pozycji 

Wykręcenie śruby z wentylatora M1 

 

Umieszczenie czujnika na nową pozycję 

Naśrubowanie czujnika T2  

Zasunięcie do zacisków (biegunowość dowolna) 

Naśrubowanie śruby do wentylatora M2 
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 Elektrické propojení 
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 Výrobní štítek zařízení  

 

 

(1) Model, anynzysiazniznozmanzawo 

(2) Numer fabryczny 

(3) Rok produkcji 

(4) Masa 

(5) Wydajność znamionowa wentylatorów 

(6) Typ wentylatorów 

(7) Zasilanie wentylatora 

(8) Klasa filtracji 

(9) Wymiary materiału filtracyjnego 

(10) Typ wymiennika rekuperacyjnego 

(11) Typ regulacji 

8 .  Wa ż n e  u w a g i  

 Jednostki wentylacyjne typu DUPLEX z rekuperacją ciepła są przeznaczone do komfortowego wietrzenia pomieszczeń z 
podstawowym środowiskiem  i z wilgotnością względną do 60%. W przypadku, kiedy urządzenie będzie używane do innych 
celów, np. wysuszania nowych obiektów, lub nie będzie prawidłowo eksploatowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
instrukcji obsługi i utrzymania, producent nie odpowiada za zaistniałe szkody. 

 Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie dorosłe osoby dostatecznie zapoznane z "Instrukcją instalacji, obsługi i utrzymania". 

 Użytkownik nie może samowolnie ingerować lub zmieniać jakiejkolwiek części urządzenia, zwłaszcza zabrania się ingerowania 
do obwodów elektrycznych!! 

 Naprawy urządzenia mogą przeprowadzać wyłącznie pracownicy specjalistycznych firm serwisowych z odpowiednimi 
kwalifikacjami. Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą być przyczyną znacznych ryzyk i straty gwaranc ji. 

 Przed każdym otwarciem drzwiczek urządzenia w celu czyszczenia, wymiany tkanin filtracyjnych lub podstawowej konserwacji 
należy się zawsze upewnić, że urządzenie jest odłączone od źródła energii elektrycznej i że nie może być ponownie podłączone 
przez inną osobę. 

 Do urządzenia musi być zawsze trwale podłączony przewód wentylacyjny o długości min. 2 m na stronie tłocznej wentylatorów 
jako ochrona przed urazem wirnikiem wentylatora. Ten rurociąg musi być umocowany do urządzenia tak, aby było możliwe jego 
demontowanie tylko z użyciem narzędzi. 

 Urządzenie może być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach z temperaturą powyżej 10°C i o wilgotności względnej do 60 
% przy 20 °C. 

 Jeżeli urządzenie było dłuższy czas wyłączone, po jego ponownym włączeniu należy zachować szczególną ostrożność 

 Urządzenie przeznaczone do podstawowego środowiska może być eksploatowane w zakresie temperatur powietrza do 
wietrzenia od -25°C do +45°C i wilgotności względnej powietrza do 70 %, w środowisku bez niebezpieczeństwa pożaru lub 
wybuchu łatwopalnych gazów i par, które nie zawierają rozpuszczalników organicznych lub agresywnych substancji, które 
mogłyby uszkodzić części mechaniczne urządzenia. W razie niebezpieczeństwa przejściowego dostania się tych gazów i par do 
rurociągu (np. klejenie podłóg, malowanie) urządzenie musi zostać w porę wcześniej wyłączone. 

 Połączenie elektryczne, uruchomienie i regulację może wykonywać wyłącznie osoba z odpowiednimi kwalifikacjami 
elektrotechnicznymi. 

 Ochrona jednostek musi być wykonana rozłącznikiem zabezpieczającym 1 x 10 A char. C. 

 W razie użycia dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym dotykiem odsłoniętych części pod napięciem i bez napięcia 
z pomocą ochrony różnicowoprądowej trzeba użyć specjalnej ochrony różnicowoprądowej przeznaczonej do obwodów 
z falownikami i komutowanymi źródłami napięcia. Chodzi o ochronę czułą na prąd przemienny i impulsowy z prądami 
rezydualnymi, odporną na uderzenia prądowe 5 kA. 

 Przed montażem urządzenia i jego wprowadzeniem do eksploatacji należy uważnie przeczytać instrukcję montażową i 
instrukcję obsługi i utrzymania ! 

 Urządzenie i wszelki osprzęt musi być zainstalowane i używane zgodnie z projektem, z warunkami technicznymi producenta i 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawnymi i normami technicznymi. 

 Urządzenie nie może być instalowane i eksploatowane w agresywnym środowisku, które mogłoby atakować części wewnętrzne 
i zewnętrzne. 

 Przed wprowadzeniem urządzenia do stałej eksploatacji jest konieczne zapewnienie wstępnej rewizji doprowadzenia energii 
elektrycznej do urządzenia. 

 W razie usterki jest konieczne odłączenie jak najszybciej urządzenia od zasilania energią elektryczną! 

 Podczas manipulacji i montażu przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa pracy (łącznie z bezpieczeństwem pracy na 
wysokości i pracy z zawieszonymi ładunkami) oraz używać odpowiednich środków ochrony i narzędzi. 

 Podczas montażu należy dbać o to, aby nie doszło do naruszenia skrzyni urządzenia ani do jej deformacji. 

(1)

(2)
(3) (4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu urządzeń sprzecznie z instrukcją 
montażową i montażu sprzecznie z ogólnie przyjętymi zasadami montażu jednostek wentylacyjnych i systemów regulacyjnych 

 


