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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 FLEXI 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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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 upravljavcu.
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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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.
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Ne blokirajte zračnega
kanala ko je naprava
vključena.

V primeru neprekinjenega
delovanja naprave redno
preverjajte varnost montaže.

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.
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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 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 neprekinjenemu delovanju
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 nenadzorovan dostop otrokom.

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
naprave, v območju od +1 ˚C do +40 ˚C z relativno vlažnost do 65 % (brez nastajanja kondenzata). Če pogoji za uporabo
ventilatorja presegajo določene meje, izklopite napravo in poskrbite za dotok svežega zraka skozi okna. Temperatura
vstopnega zraka mora biti v območju od -20 ˚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 IP2X.
Konstrukcija naprave se nenehno izboljšuje, zato se lahko nekateri modeli nekoliko razlikujejo od tistih, ki so opisani v teh
navodilih.
Tehnične specifikacije določenega modela so navedene tudi na ohišju enote.
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TEHNIČNI PODATKI
FLEXI 50
I
II
III
Napajanje (V)
230
Poraba energije [W]
2
3,5
5,5
Skupna poraba toka [A]
0,03 0,03 0,06
Hitrost ventilatorja [min-1]
519 1555 2330
Maksimalni pretok zraka [m3/h]
15
35
50
Pretok zraka v načinu rekuperacije [m3/h]
8
18
25
Filtri
G3 (opcija F8)
Temperaturno območje [°C]
-20 do +40
Raven zvočnega tlaka @ 1 m [dB(A)]
10
28
35
Raven zvočnega tlaka @ 3 m [dB(A)]
17
19
26
Material prenosnika
keramika
Termična učinkovitost toplotnega prenosnika [%]
≤ 90
Termična učinkovitost rekuperacije [%]
82,10
Premer prezračevalne cevi [mm]
160
Zaščitni razred
IP 24
HITROST
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DIMENZIJE NAPRAVE

Spodaj so navedene skupne dimenzije notranje enote
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PRINCIP DELOVANJA

Prezračevalni sistem sestavljajo notranja enota, okrogla prezračevalna cev iz PVC plastike, zvočna izolacijska pena , ventilacijska
enota, rekuperator toplote, zračni filter, ter na koncu zunanja rešetka.
V prezračevalni cevi, ki je fiksne dolžine se nahaja rekuperator toplote, ki zagotavlja vračanje toplotne energije iz odvodnega
zraka za ogrevanje dovodnega zraka. V nadaljevanju je ventilacijska enota, ki skrbi za dovajanje in odvajanje zraka. Za tem je
zračni filter, ki služi čiščenju dovodnega in odvodnega zraka. Filter preprečuje zamašitev prezračevalnega sistema, ima tudi
antibakterijski premaz. V cevi se nahaja tudi zvočna izolacijska pena, ki duši hrup iz okolice. Na koncu je zunanja rešetka, ki
omogoča odvod kondenzata in preprečuje neposreden vdor tujkov v prezračevalni sistem. Na rešetki je izolacijska plast, ki
omogoča dodatno izolacijo.
5.1

Zgradba prezračevalnega sistema
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Delovanje vrtljive zračne lopute

Notranja enota prezračevalnega sistema ima vrtljivo zračno loputo. Navpični položaj ročaja ustreza položaju
OPEN (ODPRTO), vodoravni položaju CLOSED (ZAPRTO). Delovanje lopute je avtomatsko. Odpre se na začetku
delovanja in omogoča prost pretok zraka skozi prezračevalni sistem. Po izklopu se loputa samodejno zapre.
Postopek odpiranja in zapiranja zračne lopute lahko traja do pet minut.
Pozor! Če se napajanje med delovanjem prezračevalnega sistema prekine, lahko po petih minutah vrtljivo
zračno loputo ročno premaknete v položaj CLOSED (ZAPRTO) z ročajem in s tem preprečite prepih. V trenutku,
ko prezračevalni sistem ponovno začne z obratovanjem, se loputa samodejno odpre.
Pozor! Odpiranje ali zapiranje zračne lopute ne vklopi ali izklopi prezračevalnega sistema!
Spodnja slika prikazuje zaprti in odprti položaj vrtljive zračne lopute in ročaja.
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NAČINI DELOVANJA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA

Prezračevalni sistem ima več načinov 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 iz
prostora, kar je odvisno od položaja stikala DIP št. 3 (glejte poglavje Nastavitev delovanja prezračevalnega sistema z DIP
stikali).
Pospešeni (Boost) način:
Prezračevalni sistem deluje na največji hitrosti, ne da bi spremenil način delovanja.
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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MONTAŽA IN NAMESTITEV

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

Preberite navodila za uporabo pred namestitvijo naprave!
Spodnja slika prikazuje shematično postavitev notranjih elementov prezračevalnega sistema, v odvisnosti od
debeline stene. Sposobnost vgradnje prezračevalnega sistema v steno je odvisna od dolžine notranjih elementov
in zahtevane izbokline A (odvisno od zunanje rešetke – min. 10 mm). Dolžina notranjih elementov, premer
zahtevane odprtine in najmanjša debelina stene, v katero je mogoče namestiti ventilator pri uporabi različnih
zunanjih prezračevalnih pokrovov, pa so prikazane v spodnji tabeli.

Model prezračevalnega sistema
FLEXI 50 pri minimalni
FLEXI 50
debelini stene

Referenčne mere za vgradnjo prezračevalnega
sistema

Dolžina vložka ali ventilacijske enote in rekuperatorja
370
310
toplote [mm]
Premer luknje D [mm]
180
180
Najmanjša možna debelina stene pri uporabi
pokrova 12408 (v osnovnem kompletu), 9802
≥360
300
(opcija), 9798 (opcija) (mm)
Če je debelina stene manjša od debeline elementov v steni, lahko odstranite držalo za filter za alergike in
sestavite ventilator brez njega in brez zvočne izolacijske pene, kot je prikazano na zgornji sliki. S to vrsto
namestitve se lahko učinkovitost obnavljanja zmanjša in se poveča emisija hrupa v prostor. Dodatno pa bo to
povečalo, tudi raven hrupa samega ventilatorja.
10
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Vgradnja prezračevalnega sistema

Preberite navodila za uporabo pred namestitvijo naprave!

Ne prekrivajte nameščene naprave z materiali, kjer se nabira prah, kot npr. zavese,
platnene žaluzije in podobno, saj preprečujejo kroženje zraka v prostoru.

1. Napravite izvrtino v zunanjem zidu.
Napravite izvrtino v zunanjem zidu, skladno s konfiguracijo prezračevalnega sistema. Pri pripravi izvrtine je
priporočljivo, da se hkrati pripravi tudi mesto za postavitev električnega kabla v steno. Velikost izvrtine in
minimalna razdalja do površine (npr. stena, strop ali okno) sta prikazani na spodji sliki.

2. Izmerite dolžino prezračevalne cevi (L) skladno z debelino zidu (B) in le-to namestite v odprtino.
Zahtevana dolžina prezračevalne cevi se izračuna kot L = B + A.
A (min 10 mm) pomeni del prezračevalne cevi z zunanje strani, ki je potreben za namestitev zunanjega
prezračevalnega pokrova.
Razdalja A je podana v navodilih za instalacijo zunanje rešetke. Odrežite prezračevalno cev na dolžini L.
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Namestite prezračevalno cev z minimalnim nagibom 3 mm navzdol do zunanje stene s polistirenskimi
zagozdami. Nagib je nujen in potreben za odvajanje kondenza, ki nastaja pri delovanju prezračevalnega
sistema.
Zapolnite prazne prostore med odprtino in prezračevalno cevjo z montažno peno.

3. Namestite zunanjo rešetko
Zaporedje namestitve zunanje rešetke je opisano v navodilih za namestitev zunanje rešetke.
4. Pozicioniranje in namestitev notranje enote
Priloženo kartonsko ploščo z montažnim trakom nalepite na notranjo steno. Velika odprtina na notranji enoti
mora biti osno poravnana s prezračevalno cevjo. Poravnajte glavno ploščo vodoravno z nivojem stavbe.
Označite pritrdilne luknje za vgradnjo priloženih čepov in izvrtajte luknje do zahtevane globine. Napajalni
kabel napeljite skozi označeno odprtino na šabloni.
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5. Odstranitev dekorativnega plastičnega pokrova notranje enote
Ločite dekorativni plastični pokrov notranje enote od njenega zadnjega dela. Če želite to narediti, odpnite
zapahe, s katerimi je pritrjen pokrov, in jo odprite, kot je prikazano na spodnji sliki.

6. Priprava notranje enote
Odstranite tri pritrdilne vijake z levega pokrova, da omogočite dostop do sponk. Napajalne žice napeljite skozi
ustrezne kabelske spojke.

7. Pritrditev notranje enote
Notranjo enoto pritrdite na steno z vijaki, ki so priloženi montažnemu kompletu prezračevalnega sistema.

.
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8. Priključitev električnega kabla
Napeljite napajalni kabel, kot je prikazano na spodnji sliki ter ga priključite na električno omrežje v skladu z
zunanjo shemo ožičenja (glejte poglavje Električne povezava). Napajalni kabel pritrdite s sponko.

9. Namestitev levega pokrova
Po zaključku izvedbe električne povezave ponovno namestite levi pokrov na predvideno mesto.

10. Namestitev ventilatorske enote in rekuperatorja toplote
Vstavite ventilacijsko enoto in rekuperator toplote v prezračevalni cevi, kot je prikazano spodaj, in priključite
konektor na ploščo notranje enote.
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Nato v prezračevalno cev vstavite zvočno izolacijsko peno, ki absorbira zvok. Oblogo razprite tako, da ustreza
premeru prezračevalne cevi. Plast zaščitnega papirja mora biti zunaj. Oblogo vstavite v prezračevalno cev do
konca. Na koncu prezračevalne cevi naredite oznako, odstranite material in zvitek skrajšajte pri oznaki.
Prilagojeno zvočno izolacijsko peno nato vstavite v prezračevalno cev.
11. Namestitev dekorativnega na notranjo enoto
Namestite dekorativni plastični pokrov na notranjo enoto, kot prikazuje slika.

15
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Električna priključitev

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

Prepovedano je vsakršni poseg v elektronsko vezje, saj bo to razveljavilo garancijo .

Naprava je predvidena 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 prezračevalnega sistema. Vrednost preseka vodnika mora biti izbrana glede na vrsto žice, maksimalno
dovoljeno temperaturo delovanja, izolacijo, dolžino in način vgradnje. Za vse električne priključke uporabite bakrene žice!
Enoto priključite na električno omrežje prek
priključnega bloka, nameščenega na napajalni
plošči - vezju (A3), v skladu s shemo ožičenja in
oznako sponk.
Enoto priključite na električno omrežje prek
zunanjega odklopnika z magnetnim izklopom,
vgrajenim v fiksni sistem ožičenja. Izklopni tok
odklopnika je izbran glede na električne lastnosti,
prikazane na nalepki na ohišju ventilatorja.
Zasnova naprave omogoča povezavo z zunanjimi
napravami preko normalno odprtega kontakta
(BREZ kontakta (NO contact)), kot so zunanji
senzor CO2, senzor vlažnosti, stikala itd.
Ko je kontakt zunanje naprave zaprt (BREZ
kontakta (NO contact)), enota preklopi na
največjo hitrost ventilatorja.
Z enoto je združljiv tudi analogni senzor z izhodno
napetostjo 0-10 V.
*Odklopnik ni vključen v dobavni komplet.
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Nastavitev delovanja prezračevalnega sistema z DIP stikali
Pred začetkom uporabe prezračevalnega sistema je letega potrebno nastaviti s pomočjo DIP stikal. Le-ta se
nahajajo na vezju krmilnika (desno spodaj).
Za dostop do stikala DIP odstranite sprednji okrasni
pokrov notranje enote in dvignite gumijasti pokrov, ki
pokriva DIP stikalo.

Določanje vloge naprave v primeru uporabe več prezračevalnih sistemov
VKLOP (ON) – pomožna/podrejena enota (v nadaljevanju "pomožna/podrejena'' enota
IZKLOP (OFF) - glavna enota (v nadaljevanju "glavna enota")
Nastavitev delovanja v načinu pripravljenosti
Min - v stanju pripravljenosti naprava deluje pri hitrosti I.
IZKLOP (OFF) - naprava je v stanju pripravljenosti izklopljen.
Nastavitev smeri vrtenja ventilatorja*
VKLOP (ON)
•
•

v načinu prezračevanja naprava dovaja zrak v prostor.
v načinu rekuperacije naprava najprej začne delovati v načinu dovajanja.

IZKLOP (OFF)
•
•

v načinu prezračevanja naprava odvaja zrak iz prostora.
v načinu rekuperacije naprava najprej začne delovati v načinu odvajanja.

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev
VKLOP (ON)
obnovite tovarniške privzete nastavitve. V ta namen premaknite stikalo na delujoči
napravi v položaj VKLOP (ON), po zvočnem signalu stikalo obrnite v položaj IZKLOP
(OFF).
IZKLOP (OFF) - standardno delovanje enote.
*Za oblikovanje optimalnega načina prezračevanja v prostoru je priporočljivo uporabiti dva ali sodo število prezračevalnih sistemov.
Nastavitev se izvede tako, da v vsakem intervalu delovanja polovica naprav dovaja zrak v prostor, druga polovica pa odvaja zrak iz
prostora.
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UPRAVLJANJE S PREZRAČEVALNIM SISTEMOM

Upravljanje s prezračevalnim sistemom je možno na naslednje načine:
•
•
•
8.1

z daljinskim upravljalnikom
s tipkami, nameščenimi na notranji enoti
preko aplikacije na pametnih napravah
Upravljanje s tipkami in preko priloženega daljinca
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Opis pomena simbolov na tipkah daljinskega upravljalca
Vklop/pripravljenost/Izklop prezračevalnega sistema – način
pripravljenosti je odvisen od pozicije DIP stikala št. 2
Nastavitev hitrosti ventilatorja: visoka-srednja-nizka hitrost
Rekuperacijski način.
Naprava deluje 70 sekund v načinu dovajanja in naslednjih 70 sekund v
načinu odvajanja zraka s toplotno rekuperacijo. Smer vrtenja
ventilatorja je odvisna od postavitve DIP stikala št. 3.
Prezračevalni način.
Naprava deluje izključno v načinu dovajanja ali odvajanja zraka.
Smer vrtenja ventilatorja je odvisna od postavitve DIP stikala št. 3.
Nastavitve upravljanja časovnika:
Način zabave – izbrani časovnik aktivira delovanje
naprave pri hitrosti III za nastavljeno časovno obdobje – privzeta
nastavitev 4 ure. Nastavitev časovnika je možno spremeniti med
nastavitvijo enote preko aplikacije na pametni napravi.
Nočni način – izbrani časovnik aktivira delovanje naprave
pri hitrosti I za nastavljeno časovno obdobje – privzeta nastavitev
8 ur. Nastavitev časovnika je možno spremeniti med nastavitvijo
enote preko aplikacije na pametni napravi.
Po izteku nastavljenega časa se naprava vrne v obratovanje s prejšnjimi
nastavitvami hitrosti. Pritisnite katerikoli gumb za ročno hitrost, da
izklopite časovnik.
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Upravljanje preko tipk na notranji enoti
Zaporedje izbire hitrosti je naslednje: I, II, III pripravljenost. Vse enote, povezane v eno omrežje,
delujejo v skladu z nastavitvami hitrosti glavne enote.
• I: neprekinjen vklop indikatorja pomeni delovanje enote pri hitrosti I. Utripanje
indikatorja pomeni vklop časovnika nočnega načina
• I in II: ko neprekinjeno svetita indikatorja I in II, enota obratuje pri hitrosti II.
• I, II in III: ko neprekinjeno svetijo indikatorji I, II in III , enota obratuje pri hitrosti III. Ko
indikatorji I, II in III utripajo sinhronizirano, je aktiviran časovnik načina zabave ali
časovnik za zakasnitev izklopa v načinu povečano delovanje, ki ga aktivira katero koli
priključeno zunanje tipalo ali integrirano tipalo za vlago.
• Ko indikatorji I, II in III utripajo izmenično, prezračevalna naprava deluje s hitrostjo,
nastavljeno z mobilno aplikacijo z uporabo drsnega izbirnika za ročno nastavitev
hitrosti ali v načinu obratovanja po časovnikih.
Rekuperacijski način
Smer vrtenja obeh prezračevalnih naprav se spremeni vsakih 70 sekund. V tem načinu
poteka rekuperacija toplote. Če želite omogočiti delovanje prezračevalne naprave v
nasprotnih smereh, spremenite položaj DIP stikala št. 3.

Prezračevalni način.
Prezračevalna naprava deluje v načinu dovajanja ali odvajanja zraka pri izbrani hitrosti. Smer
vrtenja ventilatorja je odvisna od položaja DIP stikala št. 3..
V primeru da ne svetijo indikatorji »rekuperacije« in »prezračevanje«, je prisilno aktiviran dovodni način
delovanja prezračevalne naprave. Le-tega je mogoče aktivirati samo preko mobilne aplikacije.
8.2.1

Opis pomena simbolov na tipkah notranje enote

FILTER

OPOZORILO

Indikator za umazane filtre začne svetiti 90 dni po vstavitvi filtra oz. po ponastavitvi časovnika
za filter. V tem primeru očistite ali zamenjajte filtre (glejte razdelek »Vzdrževanje«). Po
zamenjavi ali čiščenju filtrov ponastavite časovnik v aplikaciji ali s pritiskom in držanjem tipke
na glavni prezračevalni napravi za 5 sekund, dokler se ne oglasi zvočni signal.
Opozorilni indikator
V primeru okvare na notranji enoti sveti ali utripa opozorilni indikator. Razlogi za utripanje
opozorilnega indikatorja so:
• Stanje napolnjenosti baterije je prenizko.
• Ni povezave med nadrejeno enoto in usmerjevalnikom.
• Izklop prezračevalne naprave v sili.
Če v istem omrežju deluje več med seboj povezanih prezračevalnih naprav, se v primeru
izklopa ene prezračevalne naprave v sili ustavijo tudi vse druge prezračevalne naprave v tem
omrežju.
Opozorilni indikator utripa na okvarjeni prezračevalni napravi in sveti na drugih
priključenih prezračevalnih napravah.
V primeru prekinitve povezave glavne enote z usmerjevalnikom, ki traja več kot 20
sekund, glavna enota preide v način pripravljenosti (opozorilni indikator utripa),
podrejene enote pa sporočijo prekinitev povezave z glavno enoto. Po vzpostavitvi
komunikacije se podrejene enote samodejno sinhronizirajo z glavno enoto.
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Indikator, ki neprekinjeno sveti, kaže, da gre za glavno enoto v omrežju (nadrejena enota).
Indikator, ki utripa, kaže, da gre za podrejeno enoto, ki ni povezana z glavno enoto.
Indikator, ki ne sveti in ne utripa, kaže, da gre za podrejeno enoto, ki je povezana z glavno
enoto.

POVEZAVA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA Z MOBILNO APLIKACIJO

Za možnost upravljanje preko mobilne aplikacije, je potrebno namestiti Vents Twinfresh V.2 aplikacijo.
Aplikacija je na voljo v:
•

App store

•

Google play trgovini

Minimalne zahteve za uporabo aplikacije:
•
•
9.1

Android – 4 ali kasnejše verzije
iOS 8 ali kasnejše verzije
Povezava mobilne aplikacije s prezračevalno napravo.

Pri prvem zagonu aplikacije brez povezave s prezračevalno napravo se vedno najprej prikaže naslednje opozorilo

Prezračevalni sistem privzeto deluje kot dostopna točka Wi-Fi. Povežite mobilno napravo z dostopno točko WiFi (prezračevalni sistem: + 16-mestna identifikacijska številka), ki je navedena na krmilni plošči prezračevalnega
sistema.
Geslo za dostopno točko Wi-Fi: 11111111.
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Odprite aplikacijo in ustvarite novo povezavo, tako da sledite spodnjim korakom:
1. Odprite meni aplikacije.
2. Izberite Connection - At home (Povezava – Doma).
3. Če je mobilna naprava z dostopno točko Wi-Fi povezana brez usmerjevalnika, izberite Default connection
(privzeta povezava).
4. V primeru povezave prek usmerjevalnika poiščite omrežne nastavitve.
5. Poiščite novo povezavo na seznamu in označite njeno identifikacijsko številko.
6. Uredite podrobnosti povezave.
7. Po potrebi preimenujte povezavo in vnesite geslo prezračevalne naprave. Privzeto geslo prezračevalne
naprave je 1111 (samodejno označeno v vrstici za vnos).
POZOR! Na tej stopnji gesla za prezračevalno napravo ni mogoče spremeniti.
8. Potrdite posodobljene podrobnosti.
Ko je povezava vzpostavljena, pojdite v meni aplikacije in izberite Control (Nadzor).
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Opis ikon za upravljanje z napravo v aplikaciji na pametnih napravah
ON/Način
pripravljenosti.
Način
pripravljenosti je odvisen od položaja mini
stikala št. 2 (glejte razdelek Nastavitev
načina delovanja prezračevalne enote s
pomočjo DIP stikal).
Izbira hitrosti: Hitrost I, II oziroma III.
Ročna nastavitev hitrosti.
Obkljukajte drsnik, da ga aktivirate.
Prezračevanje
Prezračevalna naprava deluje v načinu
dovajanja ali odvajanja zraka pri nastavljeni
hitrosti. Smer vrtenja ventilatorja je odvisna
od položaja DIP stikala št. 3.
Način rekuperacije
Smer vrtenja obeh prezračevalnih naprav se
spremeni vsakih 70 sekund. V tem načinu
poteka rekuperacija toplote.
Način dovajanja zraka
Prezračevalna enota deluje izključno v
načinu dovajanja zraka.
Nočni način
Aktiviranje časovnika s hitrostjo I brez
spreminjanja
načina
delovanja
prezračevalne naprave (privzeta nastavitev
je 8 ur, spremeniti jo je mogoče v meniju
Settings - Timers (Nastavitve – Časovniki)).
Obratovanje po časovnikih

Način zabave
Aktiviranje časovnika s hitrostjo III brez
spreminjanja
načina
delovanja
prezračevalne naprave (privzeta nastavitev
je 4 ure, spremeniti jo je mogoče v meniju
Settings - Timers (Nastavitve – Časovniki)).
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Opis ikon v mobilni aplikaciji
Trenutna vrsta povezave s prezračevalnim sistemom. Domača povezava ali povezava prek
strežnika v oblaku.
Indikator hitrosti III. Vklopi se po aktivaciji katerega koli tipala. Ko je dejaven ta način, so
vsi drugi načini neaktivni. Po preteku nastavljenega časovnika za zakasnitev izklopa
(privzeta nastavitev - 30 minut) se prezračevalni sistem vrne v prejšnji način. Pritisnite
gumb za vklop, da izklopite ta način delovanja.
Indikator vlažnosti. Sveti, če je vlažnost v prostoru nad nastavljeno vrednostjo.
Indikator zunanjega relejskega tipala. Sveti, če je aktivirano zunanje relejsko tipalo.
Indikator zunanjega analognega tipala 0–10 V.
Označuje, da je presežena nastavljena vrednost na zunanjem tipalu.
Opozorilni indikator
Sveti v nujnih primerih in je lahko v dveh barvah:
• Rdeča lučka zasveti v primeru izklopa prezračevalne enote v sili.
• Oranžna lučka zasveti, če ni baterije ali je baterija skoraj prazna.
Indikator za menjavo filtra
Če želite ponastaviti časovnik za menjavo filtra, pojdite v Menu - Settings - Filter (Meni –
Nastavitve – Filtri).

Pri hkratnem aktiviranju več načinov delovanja, ki se medsebojno izključujejo, se način delovanja izbere v skladu
z naslednjo prednostno razvrstitvijo:
1.
2.
3.
4.
5.

Časovnik nočnega načina oziroma časovnik za način zabave.
Način pripravljenosti.
Način s povečanim delovanjem.
Tedensko obratovanje.
Običajno delovanje.
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Sprememba gesla prezračevalnega sistema

Če želite spremeniti geslo prezračevalnega
sistema v mobilni aplikaciji, izberite Menu Connection - Home (Meni – Povezava –
Domov).
• Izberite vrsto povezave in pritisnite
gumb
• Settings (Nastavitve).
• Vnesite geslo in ga potrdite.
• Kliknite gumb Change password
(Spremeni geslo).

9.5

Nastavitve pretoka zraka

Če želite nastaviti pretok zraka, ki ustreza vsakemu od treh načinov
hitrosti, pojdite v Menu - Setting - Air flow (Meni – Nastavitve – Pretok
zraka). Hitrost ventilatorja nastavite v odstotkih za vsak način hitrosti.
Meni Air flow (Pretok zraka) prikazuje in omogoča nastavitev načinov
hitrosti samo za prezračevalni sistem, ki je v omrežju prezračevalnih
sistemov nastavljena kot glavni. Če je torej prezračevalna enota
podrejena enota v omrežju prezračevalnih sistemov, jo je treba za
nastavitev hitrosti preklopiti v glavni način. Nato se povežite s to
nadrejeno enoto prek povezave Wi-Fi in prilagodite vrednosti hitrosti
ventilatorja preko mobilne aplikacije.
Enoto s pomočjo DIP stikala ponovno preklopite v podrejeni način. Ko so
vsi podrejeni prezračevalni sistemi nastavljene na ta način, se njihovi
ventilatorji vrtijo z enako hitrostjo, kot je le-ta nastavljena na
glavni/nadrejeni napravi, ko se ta vklopi.
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Nastavitev opcij nočnega načina in načina zabave

Za nastavitev časa delovanja za ''Night mode'' (nočni način) in ''Party
mode' (način zabave) ter časovnik za zakasnitev izklopa za način''Boost''
(pojačano delovanje) pojdite na Menu - Settings - Timers (Meni –
Nastavitve – Časovniki) v mobilni aplikaciji.
Čas delovanja nočnega načina definira zakasnitev preklopa
prezračevalne naprave na hitrost I po aktiviranju nočnega načina
(privzeto 8 ur).
Čas delovanja načina zabave definira zakasnitev preklopa prezračevalne
naprave na hitrost III po aktiviranju načina za zabavo (privzeto 4 ure).
Časovnik zakasnitve izklopa za način povečanega delovanja določa čas
zakasnitve za delovanje pri hitrosti III po aktiviranju katerega koli tipala
in vrnitvi v normalno stanje.

9.7

Nastavitev senzorjev

Če želite nastaviti delovanje tipal prek mobilne aplikacije, pojdite na
Menu – Settings – Sensors (Meni - Nastavitve - Tipala).
Humidity sensor (tipalo vlažnosti): aktivacija tipala vlažnosti.
Ko vlaga v prostoru preseže nastavljeno vrednost, prezračevalna naprava
preide na hitrost III. Ko raven vlažnosti pade pod mejno vrednost, se
aktivira časovnik zakasnitve izklopa povišanega delovanja. Ko se časovnik
izteče, naprava preide v delovanje s predhodno nastavljeno hitrostjo.
0-10V sensor (tipalo 0–10 V): aktiviranje zunanjega analognega tipala 0–
10 V.
Ko vrednost krmilnega signala 0–10 V preseže nastavljeno vrednost,
prezračevalna enota preklopi na največjo hitrost. Ko signal pade pod
mejno vrednost,
se aktivira časovnik zakasnitve izklopa funkcije povišanega delovanja. Ko
se časovnik izteče, naprava preide v delovanje s predhodno nastavljeno
hitrostjo.
Relay sensor (relejsko tipalo): aktiviranje zunanjega relejskega senzorja.
Ko je kontakt zunanjega relejskega tipala zaprt, prezračevalna naprava
preklopi na najvišjo hitrost. Po odprtju kontakta NO se aktivira časovnik
zakasnitve izklopa povišanega delovanja. Ko se časovnik izteče, naprava
preide v delovanje s predhodno nastavljeno hitrostjo.
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Nastavitev datuma in časa

Če želite nastaviti datum in čas prezračevalnega sistema, odprite
Menu - Settings - Date and time (Meni – Nastavitve – Datum in ura).
Current time (Trenutni čas): nastavite trenutni čas.
Current date (Trenutni datum): nastavite trenutni datum.

9.9

Nastavitev delovanja po časovnikih

Če želite v mobilni aplikaciji nastaviti tedensko obratovanje, pojdite v
Menu - Settings - Scheduler (Meni – Nastavitve – Urnik). Tedensko
obratovanje je mogoče nastaviti s 4 časovnimi intervali, ki so na voljo za
vsak dan v tednu.
Za vsak časovni interval lahko izberete eno od treh hitrosti ventilatorja
ali Stand by (način pripravljenosti). Če želite prikazati trenutne
nastavitve za izbrani dan v tednu, pritisnite gumb Receive (sprejem).
Če želite uporabiti trenutne nastavitve za izbrani dan v tednu, pritisnite
gumb Apply (uporabi).
Za pravilno delovanje tedenskega obratovanja je treba nastaviti pravilen
datum in uro.
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9.10 Nastavitev in ponastavitev časovnika za zamenjavo filtra
Če želite nastaviti obdobje vzdrževanja filtra, pojdite v Menu - Settings Filter (Meni – Nastavitve – Filter). Nastavite drsnik za nastavitev
želenega obdobja v razponu od 70 do 365 dni (privzeta vrednost, ki jo
priporoča proizvajalec, je 90 dni). Zamenjavo filtra nakazuje indikator
v zgornjem delu upravljalnega menija. Po zamenjavi ali
čiščenju filtrov ponastavite časovnik filtra.
Če želite ponastaviti časovnik filtra v mobilni aplikaciji, pojdite v Menu Settings - Filter (Meni – Nastavitve – Filter). Nato pritisnite gumb Reset
filter timer (Ponastavi časovnik filtrov).
Nastavljeno število dni se šteje samo na nadrejeni prezračevalni enoti.
Indikator za zamenjavo filtrov je repliciran na vseh podrejenih enotah.
V tem primeru zamenjajte filtre na vseh prezračevalnih napravah v
omrežju. Po ponastavitvi časovnika filtrov se indikator za zamenjavo
filtrov ugasne na vseh priključenih prezračevalnih napravah. Časovnik
filtra lahko ponastavite s pomočjo gumba na notranji enoti (glejte
vrstico Filter v poglavju Opis pomena simbolov na tipkah daljinskega
upravljalca).
9.11 Ponastavitev prezračevalnega sistema na tovarniške nastavitve
Za ponastavitev na tovarniške nastavitve prek mobilne aplikacije
pojdite v Menu - Setting - Factory settings (Meni – Nastavitve –
Tovarniške nastavitve).
Nato pritisnite gumb Reset to factory settings (Ponastavi na
tovarniške nastavitve).
Opozorilo!
S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve boste morda izgubili
povezavo Wi-Fi znapravo.
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9.12 Brezžična povezava več prezračevalnih sistemov
Vsak prezračevalni sistem lahko deluje v dveh načinih:
Glavna naprava (nadrejena enota).
Enota deluje kot vodilna enota v omrežju.
Podrejene enote in mobilne naprave so povezane z glavno enoto prek povezave Wi-Fi. Z glavno enoto upravljate
z mobilno napravo, daljinskim upravljalnikom ali gumbi na dotik na ohišju enote. Krmilni signal se samodejno
prenese na priključene podrejene enote. V tem načinu se enota odzove na signal tipal, kot so tipalo vlažnosti,
zunanje digitalno tipalo, zunanje analogno tipalo 0–10 V, in ustrezno spremeni način delovanja.
Podrejena naprava.
Enota deluje kot podrejena enota v omrežju. Podrejena enota se odzove samo na signal glavne enote. Vsi drugi
krmilni signali se ne upoštevajo. V tem načinu prezračevalni sistemi prezrejo vse ostale signale tipal. V primeru
izgube povezave z glavno enoto, ki traja dlje kot 20 sekund, prezračevalni sistem preide v stanje pripravljenosti.
Delovanje prek časovnika.
Prezračevalni sistemi se odzivajo na povratne informacije tipal samo v glavnem načinu. V primeru aktiviranja
katerega koli tipala vse povezane prezračevalnih sistemov preklopijo na največjo hitrost.
9.13 Nastavitev parametrov Wi-Fi
Parametri Wi-Fi se nastavijo samo na glavni enoti. Če želite parametre
Wi-Fi prezračevalnega sistema nastaviti prek mobilne aplikacije, pojdite
na Menu - Connection - WI-FI (Meni – Povezava – WI-FI). Pritisnite gumb
Receive (Sprejem) za prikaz trenutnih nastavitev Wi-Fi. Izberite enega od
načinov delovanja Wi-Fi.
Access point (dostopna točka): način dostopne točke brez domačega
usmerjevalnika.
Izberite želeno raven zaščite za način dostopne točke:
• Odprto: odprto omrežje Wi-Fi brez gesla.
• Zaščiteno z geslom WPA_PSK. Tehnologija šifriranja z uporabo
protokola WPA, ki ne zagotavlja popolne varnosti.
• Zaščiteno z geslom WPA2_PSK. Vrsta šifriranja podatkov za
sodobne omrežne naprave.
• Zaščiteno z geslom WPA_WPA2_PSK (priporočeno). Kombinirana
tehnologija, ki aktivira WPA in WPA2 in hkrati zagotavlja
največjo združljivost s katero koli vašo napravo.

29

Navodila za uporabo

Flexi 50

Vnesite geslo za dostopno točko in pritisnite gumb Apply (uporabi).
Client (odjemalec): enota deluje v omrežju domačih usmerjevalnikov. Za
način Client (odjemalec) vnesite podatke o domačem usmerjevalniku in
vrsto naslova IP.
• Vnesite ime dostopne točke domačega usmerjevalnika Wi-Fi.
• Vnesite geslo dostopne točke domačega usmerjevalnika Wi-Fi.
Izberite vrsto naslova IP (Type of IP address):
• DHCP: IP naslov se po povezavi z domačim usmerjevalnikom
nastavi samodejno (priporočeno).
• Static (statičen): omogoča ročni vnos naslova IP, maske
podomrežja in privzetega prehoda. Te nastavitve priporočamo
samo izkušenim uporabnikom. To vrsto naslova IP izberete na
lastno odgovornost. Nato pritisnite gumb Apply (Uporabi).

9.14 Diagram za brezžično povezavo prezračevalnih sistemov
Vezalna shema 1
Povezava do 8 podrejenih enot ali mobilnih
naprav na glavno enoto z lastno dostopno
točko brezžičnega omrežja.
Če na glavno enoto z lastno dostopno točko
brezžičnega omrežja priključite 8 pomožnih
enot, mobilne naprave morda ne bo mogoče
povezati, ker bo v tem primeru prekoračeno
maksimalno število povezanih enot.

Vezalna shema 2
Glavna enota, podrejene enote in mobilne naprave so povezane z brezžično dostopno točko usmerjevalnika
Wi-Fi. V tem primeru lahko glavna enota deluje s številom (N) podrejenih enot, omejena s tehničnimi
značilnostmi usmerjevalnika.
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Če usmerjevalnik Wi-Fi ne zadostuje za povezavo potrebnega števila prezračevalnih sistemov, je za povezavo
drugih enot mogoče uporabiti dodatno dostopno točko brezžičnega omrežja. V omrežje je mogoče povezati
tudi več glavnih enot, da bi tako uredili consko krmiljenje.

9.15 Povezovanje glavnega in pomožnega prezračevalnega sistema

Pred zaključkom nastavitve povezave se prepričajte, da so podrejene prezračevalne enote
v dosegu WI FI nadrejene prezračevalne enot

Če želite povezati nadrejeno in podrejeno enoto, ustrezno nastavite DIP stikala na enoti v nadrejeni in podrejeni
položaj (glejte poglavje Nastavitev delovanja prezračevalnega sistema z DIP stikali). Nato nastavite parametre
Wi-Fi glavne enote.

Po spremembi Wi-Fi parametrov glavnega prezračevalnega sistema, ponovite korake za
povezavo!
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Če želite konfigurirati parametre Wi-Fi glavnega prezračevalnega sistema, naredite naslednje:
•
•
•

Pritisnite in zadržite gumb za prezračevanje na ohišju
glavne enote. Počakajte, da enota
zapiska in da začnejo utripati vsi indikatorji LED na notranji enoti.
Ponovite korake z vsemi podrejenimi enotami in pri vsaki počakajte na pisk, ko se ugasnejo vsi indikatorji
LED na podrejenih enotah.
Pri glavni enoti nastavite standardni način delovanja. Pritisnite in zadržite gumb za prezračevanje
Počakajte na pisk, ko vsi indikatorji LED nehajo utripati.

Opomba: Če domači usmerjevalnik deluje v povezavi z več dostopnimi točkami Wi-Fi in je prezračevalne sisteme
treba povezati z različnimi dostopnimi točkami:
•
•
•
•

Glavno enoto povežite s prvo dostopno točko Wi-Fi.
Dokončajte povezavo s prvo skupino podrejenih enot.
Glavno enoto povežite z drugo dostopno točko Wi-Fi.
Dokončajte povezavo z drugo skupino podrejenih enot.

9.16 Poseben način nastavitve prezračevalnega sistema
V primeru izgubljenega gesla za Wi-Fi ali gesla glavnega prezračevalnega sistema ali v drugih primerih uporabite
način za obnovitev, da ponovno vzpostavite dostop do funkcij prezračevalne naprave. Za poseben način
nastavitve pritisnite in zadržite gumb za prezračevanje na ohišju
prezračevalnega sistema 5
sekund, dokler naprava ne zapiska in začnejo utripati vsi indikatorji LED. Prezračevalni sistem v tem načinu deluje
3 minute in se nato samodejno vrne na prejšnje nastavitve. Če želite takoj zapustiti nastavitveni način, pritisnite
in držite gumb za prezračevanje
na ohišju prezračevalne naprave še enkrat za 5 sekund, dokler ne
zaslišite piska in se vsi indikatorji LED ne ugasnejo. V tem načinu so na voljo naslednje nastavitve:
• Ime omrežja Wi-Fi: Način za nastavitev.
• Geslo za WiFi: 11111111.
• Geslo enote se prezre.
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9.17 Zamenjava baterije na notranji enoti
Indikator alarma na ohišju enote bo utripal, ko se baterija bliža koncu svoje življenjske dobe.

V mobilni aplikaciji se bo ob pritisku na ikono indikatorja
prikazalo naslednje sporočilo – Warning!
The battery is low. The scheduler function will be incorrect. Izpraznjena baterija namreč lahko povzroči motnje v
tedenskem delovanju.
Za menjavo baterije izklopite prezračevalni sistem ter odstranite sprednjo ploščo in pokrov, ki ščiti tiskano vezje
krmilnika. Baterija se nahaja na krmilni plošči A1. Odstranite baterijo in namestite novo. Tip baterije je
CR1220.Po zamenjavi baterije ponastavite uro in datum.
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9.18 Povezava s strežnikom
Prezračevalne naprave lahko upravljate s pomočjo mobilne aplikacije prek povezave s strežnikom v oblaku. Ta
funkcija omogoča krmiljenje ene ali več prezračevalnih naprav, povezanih v skladu s diagramom 2, na kateri koli
razdalji s pomočjo mobilne aplikacije, povezane z internetom.
Funkcija krmiljenja prek strežnika v oblaku je privzeto onemogočena. Če želite omogočiti to funkcijo je potrebno
slediti spodnjim korakom:
1.
2.
3.
4.
5.

Odprite meni aplikacije.
Izberite Connection - At home (Povezava – Doma).
Izberite želeno povezavo s prezračevalno napravo.
Vstopite v meni za nastavitve povezave.
Omogočite Control throught the cloud server (Nadzor prek strežnika v oblaku).

Opomba: Ko je ta funkcija aktivirana, lahko vsaka prekinitev internetne povezave, ki jo zagotavlja modem,
pomeni prekinitev povezave s prezračevalnim sistemom.

34

Navodila za uporabo

Flexi 50

Ustvarite nov račun za krmiljenje glavnega prezračevalnega sistema. Odprite mobilno aplikacijo in pojdite v
Menu - Connection - Through cloud server (Meni – Povezava – Prek strežnika v oblaku):
1. Pritisnite Novo.
2. Vnesite uporabniško ime, geslo in e-poštni naslov za obnovitev gesla. Nato pritisnite gumb Apply
(Uporabi).
3. Aplikacija se bo samodejno prijavila v na novo ustvarjen račun. Dodajte novo nadrejeno napravo.
4. Za izhod iz računa pritisnite ustrezen gumb (če je potrebno).
5. Vnesite ime izbrane prezračevalne naprave, ID prezračevalne naprave, kot je naveden na vezni plošči
krmilnika, in geslo enote (privzeto je 1111).
6. Potrdite posodobljene podrobnosti.

Če se želite prijaviti v račun prek mobilne aplikacije, pojdite v Menu - Connection - Through the cloud server
(Meni – Povezava – Prek strežnika v oblaku). Nato vnesite uporabniško ime in geslo in pritisnite gumb za prijavo
.
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10 VZDRŽEVANJE

Odklopite napravo iz električnega toka preden pričnete z vzdrževalnimi deli!

Vzdrževanje naprave je sestavljeno iz rednega čiščenja prašnih površin in čiščenja ali zamenjave filtrov. Za
dostop do glavnih enot sledite naslednjim korakom:
1. Odstranite dekorativni plastični pokrov notranje enote, kot je prikazano v koraku razdelka '' Vgradnja
prezračevalnega sistema''. Z vrtljivim gumbom premaknite vrtljivo zračno loputo v vodoravni položaj.

2. Odklopite konektor s tiskanega vezja. Konektorja ne poskušajte odklopiti z vlečenjem kablov. Če je
potrebno, ga dvignite s ploskim izvijačem.

3. Iz prezračevalne cevi odstranite zvočno izolacijsko peno ter ventilacijsko enoto in rekuperator
toplote.
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4. Očistite filtre po potrebi (vsaj vsake 3 mesece). Po 90 dneh
neprekinjenega delovanja zasveti indikator za zamenjavo filtra
na prezračevalnem sistemu. Časovnik filtra se ponastavi prek
mobilne aplikacije ali s 5-sekundnim pritiskom gumba na
notranjem elementu nadrejenega naprave, dokler ne zaslišite
zvočnega signala. Časovnik filtra je treba hkrati ponastavitina
nadrejeni in podrejenih enotah.
Operite filtre in jih pustite, da se posušijo.
Osušene filtre vstavite nazaj v
prezračevalno cev.
• Čiščenje s sesalnikom je dovoljeno.
• Povprečna življenjska doba filtra je 3
leta.
• Za nadomestne filtre se obrnite na
prodajalca.
Tudi ob rednem vzdrževanju filtra lahko delci prahu pridejo na rekuperator toplote in ventilacijsko enoto.
•
•

•
•

Rekuperator toplote je treba redno čistiti, da se ohrani visoka učinkovitost rekuperacije toplote.
Rekuperator toplote enkrat letno očistite s sesalnikom.

5. Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika (če je to
potrebno). V kolikor se ob pritisku gumbov daljinski
upravljalnik ne odziva, je treba zamenjati baterijo. Vrsta
baterije je CR2025. Odstranite držalo z baterijo s
spodnjega dela daljinskega upravljalnika. Zamenjajte
baterijo in namestite držalo z novo baterijo ponovno v
daljinski upravljalnik.
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11 ODPRAVLJANJE NAPAK
Težava

Pri
vklopu
prezračevalnega
sistema se ventilator ne zažene.

Med zagonom prezračevalne
naprave se sproži odklopnik (fid
stikalo).
Nizek pretok zraka.

Hrup, vibracije.

Časovnika filtra ni mogoče
ponastaviti
neposredno
na
podrejeni enoti.

Možni razlogi

Rešitev
Prepričajte se, da je napajalni
Ni električnega napajanja
kabel pravilno priključen, sicer
odpravite napako v napeljavi.
Izklopite prezračevalni sistem.
Odpravite blokado motorja in
Motor je blokiran, lopatice
zamašitev ventilatorja. Očistite
ventilatorja so umazane.
lopatice ventilatorja.
Vklopite prezračevalni sistem.
Prevelik tok, ki nastane kot Izklopite prezračevalni sistem.
posledica kratkega stika v Za več informacij se obrnite na
električnem tokokrogu.
prodajalca.
Nizka
nastavljena
hitrost
Nastavite večjo hitrost.
ventilatorja.
Očistite ali zamenjajte filter.
Filtri, ventilator ali erkuperator
Očistite ventilator in rekuperator
toplotne so zamašeni.
toplote.
Ventilator je zamašen.
Očistite ventilator.
Zrahljani
vijaki
na
ohišju
Privijte vijake prezračevalnega
prezračevalnega
sistema
ali
sistema ali zunanje rešetke.
zunanji rešetki.
Podrejeno
enoto
je
treba
konfigurirati v nadrejeno enoto.
Nato lahko časovnik filtra
ponastavite prek aplikacije ali
tako, da 5 sekund držite ustrezen
gumb na enoti, dokler se ne zasliši
zvok.
Po tem enoto znova konfigurirajte
kot podrejeno enoto in jo povežite
z nadrejeno enoto.
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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 dvižno 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
originalni embalaži, ustrezno nameščeno v za to pripravljenih odprtinah.
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.
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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

