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Ta navodila so z namenjena tehničnemu, vzdrževalnemu in operativnemu osebju. 

Navodila za uporabo vsebujejo informacije o namenu, tehničnih podrobnostih, principu delovanja, zasnovi in 
namestitvi naprave PICO 50+ in o vseh njenih različicah. 

Tehnično in vzdrževalno osebje mora opraviti teoretično in praktično usposabljanje na področju prezračevalnih 
sistemov in mora biti sposobno delovati v skladu z varnostnimi predpisi na delovnem mestu ter gradbenimi 
normami in standardi, ki veljajo na ozemlju države. Informacije v tem uporabniškem priročniku so aktualne v 
času priprave dokumenta. 

Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične značilnosti, obliko ali konfiguracijo svojih izdelkov, z 
namenom da upošteva najnovejši tehnološki razvoj. 

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati, shranjevati v sistemu iskanja ali prenašati v kakršni koli obliki 
ali na kakršenkoli način v kateremkoli sistemu za iskanje informacij ali prevesti v kateri koli jezik v kakršni koli 
obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. 
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1 VARNOSTNA PRIPOROČILA 

• Prosimo, da pred namestitvijo in upravljanjem z napravo natančno preberete navodila za uporabo. 
• Pri vgradnji in upravljanju naprave je treba upoštevati vse zahteve skladno z navodili za uporabo 

ter vse veljavne lokalne in nacionalne konstrukcijske, električne in tehnične norme in standarde. 
• Opozorila v navodilih za uporabo je treba upoštevati, saj vsebujejo pomembne informacije o 

osebni varnosti. 
• Neupoštevanje pravil in varnostnih ukrepov, navedenih v navodilih za uporabo, lahko povzroči 

telesne poškodbe ali poškodbe naprave. 
• Po natančnem branju navodil, le-te hranite celotno življenjsko dobo naprave. 
• Pri prenosu nadzora naprave morajo biti navodila za uporabo predana novemu upravljalcu. 
• Pred začetkom namestitve preverite, ali je na enoti vidna poškodba ventilatorja, ohišja in rešetke. 

V notranjosti ohišja ne sme biti tujkov, ki bi lahko poškodovali lopatice ventilatorja. 
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1.1 Namestitev naprave in varnostna opozorila 

 

Napravo previdno 
razpakirajte. 

 

Izklopite napravo iz 
električnega omrežja pred 
kakršnimikoli instalacijskimi 
posegi. 

 

Naprava ne sme biti 
ozemljena! 

 

Med namestitvijo naprave 
upoštevajte varnostne 
predpise, ki so namenjeni 
uporabi električnih orodij. 

 

Dolžine napajalnega kabla ne 
spreminjajte po lastni 
presoji. Napajalnega kabla 
ne upogibajte. Izogibajte se 
poškodbam napajalnega 
kabla. Na napajalni kabel ne 
postavljajte drugih 
predmetov. 

 

Napajalnega kabla naprave 
ne postavljajte v neposredni 
bližini ogrevalne opreme. 

 

Pri priključitvi naprave na 
električno omrežje ne 
uporabljajte poškodovanih 
naprav ali kablov. 

 

Naprave ne uporabljajte 
izven temperaturnega 
območja, ki je naveden v 
navodilih za uporabo. 
Naprave ne uporabljajte v 
agresivnih ali eksplozivnih 
okoljih. 

 
 

Ne dotikajte se naprave z 
mokrimi rokami. Postopkov 
montaže in vzdrževanja ne 
izvajajte z mokrimi rokami. 

 

Naprave ne perite z vodo. 
Električne dele zaščitite pred 
vdorom vode. 

 

Ne shranjujte eksplozivnih ali 
vnetljivih snovi v neposredni 
bližini naprave. 

 

Če naprava oddaja 
nenavadne zvoke, vonj ali se 
pojavi dim, jo odklopite iz 
napajanja in kontaktirajte 
prodajalca. 

 

Med delovanjem naprave ne 
odpirajte. 

 

Ne usmerjajte pretoka zraka, 
ki ga naprava proizvaja, proti 
odprtemu ognju ali virom 
vžiga. 

 

Ne blokirajte zračnega 
kanala ko je naprava 
vključena. 

 

V primeru neprekinjenega 
delovanja naprave redno 
preverjajte varnost montaže. 
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Ne sedite na napravi in ne 
postavljajte drugih 
predmetov nanjo. 

 

Napravo uporabljajte le za 
predvideni namen. 

 

Otrokom ne dovolite 
upravljanja z napravo. 

 

Izklopite napravo iz 
električnega omrežja pred 
kakršnimikoli tehničnimi 
posegi. 

 

 

  

 

Ob koncu življenjske dobe mora izdelek biti pravilno odvržen med odpadke. 
Naprave ne odvrzite med ostale domače odpadke. 
 

 



Navodila za uporabo              PICO 50+  

4 
 

2 PREDSTAVITEV IN UPORABA 

Navodila vsebujejo tehnične opise, navodila za montažo, uporabo ter tehnične informacije o izdelku. 
 
Prezračevalni sistem je zasnovan tako, da zagotavlja neprekinjeno mehansko izmenjavo zraka v stanovanjih, hišah, hotelih, 
kavarnah ter drugih domačih in javnih prostorov. Prezračevalni sistem je opremljen z keramičnim toplotnim prenosnikom, ki 
omogoča dovajanje svežega filtriranega zraka s pomočjo rekuperacije toplotne energije odvodnega zraka. Prezračevalni 
sistem je zasnovan za vgradnjo na zunanje stene in predelne stene., ter je namenjena za neprekinjeno delovanje. 
 

 
 

Zrak ne sme vsebovati vnetljivih ali eksplozivnih mešanic, hlapov, kemikalij, grobega prahu, saj in oljnih delcev, lepljivih snovi, 
vlaknastih materialov, patogenih organizmov ali drugih škodljivih snovi. 
 
Naprava je primerna za notranjo uporabno, kjer mora biti temperatura v prostoru, kjer je nameščena notranja enota, v 
območju od +1 ̊ C do +40 ̊ C z relativno vlažnost do 65% (brez nastajanja kondenzata). Če pogoji za uporabo naprave presegajo 
določene meje, izklopite naprave in poskrbite za dotok svežega zraka skozi okna. Temperatura vstopnega zraka mora biti v 
območju od -15 ̊ C do +40 ̊ C. 
Naprava je označena kot električna naprava razreda II in ne sme biti ozemljena. Ocenjena stopnja zaščite pred vdorom (IP) 
trdnih predmetov in tekočin je IP24. 
Konstrukcija naprave se nenehno izboljšuje, zato se lahko nekateri modeli nekoliko razlikujejo od tistih, ki so opisani v teh 
navodilih. 
  

 

Naprave ne smejo upravljati otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, duševnimi ali 
zaznavnimi sposobnostmi oz. osebe brez ustreznega usposabljanja. 

Napravo mora namestiti in priklopiti samo ustrezno kvalificirano osebje po ustreznem 
usposabljanju. 

Lokacija namestitve naprave mora preprečiti dostop nenadzorovanim otrokom. 
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3 TEHNIČNI PODATKI 

HITROST PICO 50+ 
I II III 

Napajanje (V) 230 
Poraba energije [W] 1.00 2.1 4.3 
Skupna poraba toka [A] 0.024 0.026 0.039 
Hitrost ventilatorja [min-1] 519 1555 2330 
Maksimalni pretok zraka [m3/h] 15 30 50 
Pretok zraka v načinu regeneracije [m3/h] 8 15 25 
Filtri G3 (opcija F8) 
Temperaturno območje [°C] -15 do +40 
Raven zvočnega tlaka @ 1 m [dB(A)] 28 33 39 
Raven zvočnega tlaka @ 3 m [dB(A)] 19 22 29 
Material prenosnika keramika 
Učinkovitost toplotnega prenosnika[%] ≤ 92 
Termična učinkovitost rekuperacije [%] 76 
Premer prezračevalne cevi [mm] 160 
Zaščitni razred IP 24 
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4 DIMENZIJE NAPRAVE 

 

Spodaj so navedene skupne dimenzije sprednje plošče 
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5 PRINCIP DELOVANJA 

Prezračevalni sistem sestavljajo notranji pokrov, okrogla Prezračevalna cev iz PVC plastike, keramični zbiralnik toplote, zračni 
filter, reverzibilen EC ventilator, sledi zvočna izolacijska pena ter na koncu zunanja rešetka. 
V kontrolni zračni cevi, ki je fiksne dolžine se nahaja keramični zbiralnik toplote, ki zagotavlja vračanje toplotne energije iz 
odvodnega zraka za ogrevanje dovodnega zraka. V nadaljevanju je reverzibilen EC ventilator, ki skrbi za dovajanje in odvajanje 
zraka. Za tem je zračni filter, ki služi čiščenju dovodnega in odvodnega zraka. Filter preprečuje zamašitev prezračevalnega 
sistema, imajo tudi antibakterijski premaz. V prezračevalni cevi se nahaja tudi zvočna izolacijska pena, ki duši hrup iz okolice. 
Na koncu je zunanji pokrov, ki omogoča odvod kondenzata in preprečuje neposreden vdor tujkov v prezračevalni sistem. Na 
pokrovu je izolacijska plast, ki omogoča dodatno izolacijo. 

5.1 Zgradba prezračevalnega sistema 
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6 NAČINI DELOVANJA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA 

Prezračevalni sistem ima dva načina delovanja: 
 
Prezračevalni način.  
Prezračevalni sistem deluje v režimu dovoda ali odvoda zraka pri nastavljeni hitrosti. 
V tem načinu v primeru vgradnje dveh naprav ena naprava oddaja zrak v prostor, druga pa odvaja uporabljeni zrak. 
 
Rekuperacijski način.  
Prezračevalni sistem deluje ciklično v dveh ciklih, vsak po 70 sekund, z vračanjem toplote. 

• Cikel I. Topel zrak se odvede iz prostora in teče skozi rekuperator toplote ter ga s tem ogreje. Po 70 
sekund po ogretju rekuperatorja toplote naprava preklopi v način dovoda zraka. 

• Cikel II. Svež vhodni zrak od zunaj teče skozi rekuperator toplote in absorbira nakopičeno toploto ter 
se s tem segreje. V 70 sekundah, po ohlajanju rekuperatorja toplote, naprava ponovno preklopi v 
način izsesavanja zraka in cikel se ponovi. V tem načinu v primeru vgradnje dveh naprav, vsaka deluje 
v svojo smer. Ena naprava dovaja zrak v prostor, medtem ko druga odvaja uporabljen zrak iz 
prostora. 
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7 MONTAŽA IN NAMESTITEV 

 

 

7.1  Namestitev stenske nadzorne plošče z LCD zaslonom 

 

1. Naredite odprtino v steni,položite potrebne žice in 
kable na mesto namestitve nadzorne plošče in 
namestite pritrditveni okvir na steno. Pritrditveni 
okvir je del kompleta naprave. 

2. Z izvijačem nežno sprostite zatiče na spodnjem 
delu nadzorne plošče in odklopite sprednji del 
zadnje strani. Ne odklopite priključkov na vezju v 
ohišju. 

 
 

 

 

 

Pozor! 
Naprava ne sme biti nameščena v prostoru, kjer lahko zavese in podobni 
predmeti ovirajo pretok zraka! 
 

 

 

Ne uporabljajte poškodovane nadzorne plošče! 
Ne nameščajte nadzorne plošče na neravno površino! 
Pri vijačenju ne uporabljajte pretirane sile, da ne poškodujete naprave! 

 

 

Preberite navodila za uporabo pred namestitvijo naprave! 
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3. Priključite žice na sponke na hrbtni strani nadzorne 
plošče v skladu z zunanjo shemo ožičenja. Pritrdite 
zadnjo stran nadzorne plošče na pritrditveni okvir 
skozi pritrdilne luknje s priloženimi vijaki. 

4. Pritisnite nadzorno ploščo 
nazaj na okvir, da zaslišite klik zatičev. 
 

 
 

 

 

7.2 Vgradnja prezračevalnega sistema 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preberite navodila za uporabo pred namestitvijo naprave! 

 

 

Ne prekrivajte zračne cevi nameščene naprave z materiali, kjer se nabira prah, kot npr. 
zavese, platnene žaluzije in podobno, saj preprečujejo kroženje zraka v prostoru. 
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1. Napravite izvrtino v zunanjem zidu. 

Napravite izvrtinino v zunanjem zidu, skladno s konfiguracijo prezračevalnega sistema. Pri pripravi izvrtin je 
priporočljivo, da se prav tako pripravijo mesta za postavitev električnega kabla in drugih potrebnih kablov v 
steno. Velikost luknje in minimalna razdalja do površine (npr. stena, strop ali okno) in minimalna razdalja med 
napravama so prikazane spodaj. 

 

2. Izmerite dolžino prezraževalne cevi (L) skladno z debelino zidu (B). 

Zahtevana dolžina zračne cevi se izračuna kot L = B + A. 
A pomeni del prezračevalne cevi z zunanje strani, ki je potreben zanamestitev zunanjega pokrova. 
Razdalja A je podana v navodilih za instalacijo zunanjega prezračevalnega pokrova. 
Odrežite zračno cev na dolžini L. 

 

3. Vstavite zvočno izolacijsko peno v zračno cev 

Preden vstavite zvočno izolacijsko peno, prilagodite njeno dolžino skladno z dimenzijami kartuše, notranje 
enote in zunanjega pokrova. Vstavite kartušo med prilagajanjem v prezračevalno cev in ga zaprite z zunanjim 
pokrovom. Zarolajte zvočno izolacijsko peno, da ustreza premeru zračne cevi tako, da je plast zaščitnega 
papirja na zunanji strani.Vstavite zvočno izolacijsko peno v prezračevalno cev proti koncu kartuše.Ne 
odstranjujte papirnate plasti! 
 

 
Označite točko 1 na oblogi za absorpcijo zvoka 
Na mestu, kjer se konča prezračevalna cev potegnite črto debeline 50 mm (2’’) in jo označite z 2.  
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Odvečni del zvočne izolacijske pene odrežite. Vstavite zvočno izolacijsko peno v prezračevalno cev. 
Ne uporabljajte lepil za fiksiranje. 

 

4. Namestite prezračevalne cevi v steno. 

Namestite prezračevalno cev z minimalnim nagibom 3 mm navzdol do zunanje stene s polistirenskimi 
zagozdami.  
Zapolnite prazne prostore med odprtino in prezračevalno cevjo z montažno peno. 

 

5. Namesitev kabla 

Kabel napeljite skozi odprtino za kabel in pritrdite zadnji del notranje enote. Vstavite kartušo v zračno cev. 
Odklopite priključek na žici kartuše in povežite žice z nadzorne plošče na parni del skladno s priključnim 
načrtom na strani 17. Priključite dele priključnih sponk. 
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6. Namestite sprednjo ploščo notranje enote in pritrdite zunanji prezračevalni pokrov. 
 
 

 
 
Opcijska izvedba z kotnim elementom za izpuh na rob okna ( doplačilo NP). 
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7.3 Namestitev zunanjega pokrova 

Dimenzije pokrova 

 

 

MODEL DIMENZIJE [mm] 

PICO 50+ ØD ØD1 A A1 B H H1 
106 164 212 160 60 260 160 

Montaža zunanjega pokrova 

1. Vstavite cev iz notranjega prostora tako, da 
sega navzven na zunanji površini stene. Presežek 
cevi odrežite z žago ali s katerim drugim 
primernim orodjem.  

 

2. Označite pritrdilne odprtine za pokrov in izvrtajte 4 
izvrtine, globin 50 mm, da ustrezajo plastičnim vložkom 
(6x40). Za lažje označevanje uporabite zadnjo steno 
pokrova.  
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3. V odprtine vstavite priložena plastična vložka 
6x40. Odstranite zunanji pokrov, da omogočite 
dostop do lukenj za pritrditev. Povlecite sprednji 
pokrov spodaj k sebi.  

 

4. Za namestitev zunanjega nosilca s premerom 160 mm 
odstranite pokrov na zadnji steni.  

 

 
5. S priloženimi vijaki 4x40 pritrdite zadnji del 
nosilca na steno.  

 

 

6. Namestite pokrov na nosilec. 
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7.4 Električna priključitev 

 

 

Naprava je predviden za priključitev na enofazno omrežno napetost 230V / 50 (60) Hz. 
Za električne instalacije uporabite izolirane trajne toplotno odporne vodnike (kabli, žice) z minimalnim prerezom žice 0,5 - 0,75 
mm2 preko zunanjega avtomatskega odklopnika, nameščenega na vhodni moči. Izklopni tok odklopnika mora biti izbran glede 
na porabo toka naprave (glejte tabelo na strani 5). Vrednost preseka vodnika mora biti izbrana glede na vrsto žice, maksimalno 
dovoljeno temperaturo ogrevanja, izolacijo, dolžino in način vgradnje. 
 
Izbira signalnega kabla mora temeljiti na naslednjih merilih: 

• Vedno uporabljajte zaščitene kable. 
• Prerez žice je odvisen od dolžine in je izbran v skladu s spodnjo tabelo 

 

Dolžina kabla [m] Minimalen prerez žice v kablu [mm2] 
< 5 0.25 

< 10 0.5 
< 15 0.75 
< 30 1.5 

 

• Signalni kabel izberite v skladu z ustreznimi elektrotehničnimi normami in standardi. 
• Zaslon signalnega kabla priključite na sponke "-" nadzorne plošče in ventilatorja. Za vse električne 

napeljave uporabite samo bakrene žice! 
• Električne povezave prezračevalnega sistema morajo biti narejene v skladu s shemami ožičenja. 

 

 

 

 

 

 

 

Izklopite napajanje pred kakršnimkoli delom z napravo. 
Napravo mora z električnim omrežjem povezati kvalificiran električar. Električne 
parametre naprave najdete na nalepki proizvajalca. 

 

 
Prepovedano je vsakršno spreminjanje notranjega vezja saj bo razveljavilo garancijo. 
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7.5 Shema ožičenja za prezračevalni sistem z nadzorno ploščo z LCD zaslonom 

 

 

Upravljanje s prezračevalnim sistemom 

S prezračevalnim sistemom se upravlja s pomočjo nadzorne plošče. 
Z nadzorno ploščo lahko spreminjate naslednje parametre: 

• stopnja hitrosti ventilatorja: nizka, srednja, visoka 
• Način delovanja - regeneracija ali prezračevanje 
• delovanje prezračevalnega sistema na podlagi časovnika, ki omogoča naslednje delovanje: 4 ure z 

visoko hitrostjo ali 8 ur z nizko hitrostjo.  
Zaslon prikazuje naslednje parametre: 

• trenutna hitrost 
• trenuten način delovanja 
• status delovanja na podlagi časovnika (VKLOP/IZKLOP) 
• zamenjava filtra/potreben je servis skladno z časovnikom filtra (tovarniška nastavitev 90 dni) 
• izklop prezračevalnega sistema v primeru napake motorja 

V primeru izklopa prezračevalnega sistema se nastavljeni parametri shranijo v trajni pomnilnik nadzorne plošče. 
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8 UPRAVLJANJE  Z NAPRAVO Z UPORABO GUMBOV NA LCD ZASLONU 

 

 

Vklop prezračevalnega sistema  
  
Povežite prezračevalni sistem z napajanjem. Na zaslonu se prikaže stanje delovanja 
časovnika.  
Pritisnite  gumb za vklop prezračevalnega sistema.  
Zaslon prikaže trenutno hitrost ventilatorja, aktiven način delovanja in status delovanja 
časovnika.  
  
Uporabniški meni 

Za pomikanje med uporabniškimi meniji zaporedoma pritisnite gumb. 

hitrost 

časovnik 

način delovanja 

 
Nastavitev parametrov v uporabniškem meniju. 

 hitrost 

Nastavitev parametrov z uporabo  ali  gumba:  

nizka hitrost   

srednja hitrost   

visoka hitrost  
 

časovnik  
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Nastavitev parametrov z uporabo  ali  gumba: 

4 ure na visoki hitrosti in   

8 ur na nizki hitrosti   
izklop časovnika    
 
Če je vključen časovnik se prezračevalni sistem vrne v obratovanje s prejšnjo nastavitvijo hitrosti ob odštevanju nastavljenega 
časovnega obdobja. 
 

Način delovanja  

Nastavitev parametrov z uporabo  ali  gumba:   
Regeneracijski način 

Prezračevalni način  
V primeru namestitve dveh naprav je smer pretoka zraka odvisna od zunanjega ožičenja, glejte priključni načrt na strani 17 
 
Nastavitveni meni 
 

Pritisnite gumb  za vstop v nastavitveni meni  

Za pomikanje med uporabniškimi meniji zaporedoma pritisnite gumb. 

časovnik servisiranja filtra 

 konfiguracija  

 način deaktivacije nastavitev hitrosti 
 
Nastavitev parametrov v nastavitvenem meniju 
 

 časovnik servisiranja filtra 
Prikaže se ura servisa. Za resetiranje časovnika servisiranja filtra pritisnite in držite gumb 

4-5 sekund. 
Po zaključku odštevanja časovnika filtra (90 dni) se na nadzorni plošči 

prikaže indikator zamenjave filtra   . 
 
 

 konfiguracija 

Nastavitev parametrov z uporabo  ali  gumba:  
Ene prezračevalna naprava 1. 
Dve prezračevalna naprava 2. 
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 način deaktivacije stalnega delovanja prezračevalnega sistema 

Nastavitev parametrov z uporabo  ali  gumba:  
ON: uporabnik lahko izklopi prezračevalni sistem. 
OFF: uporabnik ne more popolnoma izklopiti prezračevalnega sistema, ta bo deloval s 
stalno nizko hitrostjo. 
 
 
 

 nastavitev hitrosti 

Nastavitev parametrov z uporabo  ali  gumba:  
Nastavite vrednost 2. 
 
 
Vrni se v uporabniški meni 
 

Pritisnite gumb  večkrat dokler se ne prikaže glavno okno uporabniškega menija. 
Samodejna 
ponastavitev na glavno okno se izvede 20 sekund po zadnjem pritisku gumba na nadzorni 
plošči. 
 
 
Indikator alarma 
 

 Med alarmom motorja se prikaže indikator 
 
 
Prezračevalni sistem se izklopi 
 

Za izklop prezračevalnega sistema pojdite v glavno okno in pritisnite gumb . 
Če je časovnik vklopljen, se naprava izklopi šele po popolnem odštevanju nastavljenega časa. 
Za nastavitev prezračevalnega sistema v stanje izklopa začnite postopek od točke 2. 
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9 DALJINSKO UPRAVLJANJE Z PREZRAČEVALNIM SISTEMOM 

 

 

Vklop/izklop prezračevalnega sistema 

 
Nastavitev hitrosti ventilatorja: visoka-srednja-nizka hitrost 

 

Regeneracijski način. 
Naprava deluje 70 sekund v načinu dovajanja in naslednjih 
70 sekund v načinu odvajanja zraka s toplotno 
regeneracijo. 
 

 

Prezračevalni način. 
Naprava deluje izključno v načinu dovajanja ali odvajanja 
zraka. 
V primeru namestitve dveh naprav je smer pretoka zraka 
odvisna od zunanjega ožičenja, glejte priključni načrt na 
strani 12. 
 

 

Nastavitve upravljanja časovnika: 
 
 4 ure na visoki hitrosti 
 
 
 8 ur na visoki hitrosti 
 
 

Po končanem nastavljenem odštevanju se naprava vrne v 
obratovanje s prejšnjimi nastavitvami hitrosti. Pritisnite 
katerikoli gumb za ročno hitrost, da izklopite časovnik. 
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Zapiranje prezračevalne cevi 
 
Notranji pokrov je opremljen z rotacijsko loputo 
za zrak. Za odpiranje ali zapiranje prezračevalne 
cevi obrnite eno od ročic na stranskih stenah 
notranjega pokrova proti stopu, kot je 
prikazano spodaj. Položaj navpične ročice 
ustreza položaju ODPRTO, vodoravni položaj pa 
ustreza položaju ZAPRTO. 
Opozorilo! Vklop ali izklop lopute za zrak ne 
izklopi ali vklopi naprave, zato ga predhodno 
izklopite! 
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10 VZDRŽEVANJE 

 

Vzdrževanje naprave je sestavljeno iz rednega čiščenja prašnih površin in čiščenja ali zamenjave filtrov. Za 
dostop do glavnih servisnih enot sledite naslednjim korakom: 

Odstranite sprednjo ploščo notranjega pokrova, odklopite konektor in povlecite kabel, da odstranite kartušo 
iz zračne cevi. Odstranite filtre iz kartuše. 

 
Filtre očistite glede na stopnjo zamašitve, vendar vsaj enkrat v treh mesecih. 

• Po zaključku odštevanja časovnika filtra (90 dni) se na nadzorni plošči prikaže indikator 

zamenjave filtra  . 
• Operite filtre in jih pustite da se popolnoma posušijo. Vstavite suhe filtre nazaj v zračno cev. 
• Samo napravo je dovoljeno je čistiti s sesalnikom. 

• Po končanem čiščenju pritisnite tipko  in jo držite 4-5 s. 
• Nazivna življenjske doba filtra je 3 leta. 
• Za nove filtre prezračevalnega sistema se obrnite 

 
 

 

  

 
Odklopite napravo iz električnega toka preden pričnete z vzdrževalnimi deli! 
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Tudi redno tehnično vzdrževanje morda ne bo popolnoma preprečilo zbiranje prahu na keramičnem zbiralniku 
toplote in ventilatorju. 

• Redno čistite keramični zbiralnik, da zagotovite visoko učinkovitost vračanje toplote. 
• Očistite keramični zbiralnik toplote s sesalnikom vsaj enkrat letno. 
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11 ODPRAVLJANJE NAPAK 

Težava Možni razlogi Rešitev 
Ventilator se ne premakne med 
zagonom enote. Nadzorna plošča 
ne prikazuje nobenih informacij 
in se ne odziva na pritisk tipke. 

Ni električnega napajanja 

Za preverjanje napajanja se 
obrnite na usposobljenega 
električarja in raziščite ali morda 
obstaja napaka v povezavi. 

Na nadzorni plošči se pokaže 
indikator za alarm 

Zastoj motorja zaradi 
zamašenega ventilatorja 

Izklopite prezračevalni sistem. 
Poskusite odmašiti ventilator. 

Izguba komunikacije v kabelski 
povezavi med motorjem 
ventilatorja in nadzorno ploščo 

Znova zaženite napravo. 
Za dodatne informacije se 
obrnite na prodajalca  

Sprožitev varovalke med 
zagonom prezračevalnega 
sistema 

Napaka zaradi kratkega stika v 
električnem tokokrogu. 

Izklopite prezračevalni sistem. 
Za dodatne informacije se 
obrnite na prodajalca. 

Nizek pretok zraka 

Hitrost ventilatorja je prenizka Nastavite višjo hitrost 
Filter je zamašen, ventilator ali 
regenerator 
kontaminiran. 

Očistite ali zamenjajte filter. 
Očistite ventilator oz. 
regenerator. 

Visok hrup, vibracije. Ventilator je umazan Očistite ventilaror 
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12 SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT 

• Napravo hranite v originalni embalaži proizvajalca v suhem, zaprtem prezračevanem prostoru s 
temperaturnim razponom od + 5˚C do + 40˚C in relativno vlažnostjo do 70%. 

• Skladiščni prostor ne sme vsebovati agresivnih hlapov in mešanic kemikalij, ki povzročajo korozijo 
ter slabijo izolacijo in tesnjenje. 

• Za ravnanje z napravo in skladiščenje uporabite ustrezno dvigalno napravo, da preprečite 
morebitne poškodbe naprave. 

• Upoštevajte zahteve, ki veljajo za ravnanje z določeno vrsto tovora. 
• Napravo lahko prenašate v originalni embalaži s katerim koli načinom prevoza, ki zagotavlja 

ustrezno zaščito pred padavinami in mehanskimi poškodbami. Napravo je treba prevažati samo v 
delovnem položaju. 

• Med nakladanjem in razkladanjem se izogibajte ostrim udarcem, praskam ali grobemu ravnanju. 
• Pred prvim zagonom po transportu pri nizkih temperaturah pustite napravo vsaj 3-4 ure, da se 

segreje na delovno temperaturo. 
 



 

 
 

GARANCIJSKA IZJAVA 

Identifikacija blaga: 
Garancijska izjava in Garancijski list velja izključno za napravo, ki je navedena na Garancijskem listu. 
Garancija ne velja na: 

• Vgrajen potrošni material (filtri), ki se ob uporabi naprave obrabijo ali porabijo ter jih je potrebno redno 
kontrolirati, čistiti in menjavati. 

 
Garancijska izjava: 

• Izjavljamo, da bo naprava v garancijskem roku pravilno delovala, če se uporablja v skladu z njenim 
namenom in navodili za montažo, uporabo in servisiranje. Garancija prične veljati od izročitve 
izdelka kupcu ne glede na to ali ga je ta pričel uporabljati kasneje. 

• Zavezujemo se, da bomo na zahtevo kupca, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške 
poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na napravi najkasneje v roku 45 dni od dneva prijave 
okvare. Napravo, ki ne bo popravljena v navedenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novo. 

• Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
• Proti plačilu zagotavljamo še 3 leta po preteku garancije servis in nadomestne dele. Za nadomestne 

dele se štejejo tudi deli, ki vizualno niso enaki originalu (barva, oblika, velikost, blagovna znamka 
ipd), so pa primerljivi in imajo enako funkcijo kot original. 

• Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
 
Garancijski roki: 

• 2 leti splošna zakonska garancija na napravo 
 
Garancija ne velja, če je napaka/poškodba posledica: 

• neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje ter/ali malomarnega ravnanja z napravo 
• poškodb nastalih zaradi mehanskih udarcev kupca ali tretje osebe 
• elementarnih nesreč, vremenskih razmer in višje sile (eksplozija, poplava, potres, požar, neurje, 

udar strele ipd) 
• montaže in/ali zagona naprave, ki je ni opravila strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili 

za montažo, zagon in uporabo naprave 
• popravila, ki ga ni opravila strokovno usposobljena oseba 
• narejenih sprememb na originalni opremi ali če je bila naprava uporabljena za druge namene, kot 

jih predpisuje 
• proizvajalec 
• vgrajenih neoriginalnih rezervnih delov 
• nepravilnosti na električnih priključkih, električni napeljavi, električnem toku in neustreznosti 

varovalk 
GARANCIJSKI LIST 
  



 

 
 

GARANCIJSKI LIST ŠT. _____________________________ 

Za napravo: 

TIP:         * SERIJSKA ŠT:       * 

TIP:         * SERIJSKA ŠT:       * 

TIP:         * SERIJSKA ŠT:       * 

   *razvidno iz računa za dobavo blaga 
_______________________________________________________________________________________ 

PRODAJALEC:      ŽIG: 

ORCA ENERGIJA d. o. o. 
Vodovodna ulica 30c 
2000 Maribor, Slovenija 
 
Datum izročitve blaga kupcu: _____________________________   * 

   *razvidno iz računa za dobavo blaga 
 

Proti plačilu zagotavljamo še 3 leta po preteku garancije servis in nadomestne dele. Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, ki 
vizualno niso enaki originalu (barva, oblika, velikost, blagovna znamka ipd.), so pa primerljivi in imajo enako funkcijo kot 
original.  
 
_______________________________________________________________________________________ 

MONTER: (izpolni monter)     ŽIG: 

 
___________________________________________ 
(naziv podjetja) 

___________________________________________ 
(naslov podjetja) 
 
 

Datum montaže/zagona: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Seznam pooblaščenih serviserjev na območju Slovenije: 

ORCA ENERGIJA d. o. o. 

Vodovodna ulica 30c, 

2000 Maribor 

Tel: 05 90 75 005, 080 23 24 
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